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Γλυκά  
χρώματα  

για σας

Απολαύστε τά πιο γλυκά χρώματα πού ύπάρχουν, 
άπό τά πιο φίνα παστέλ έως τά πιο ζωηρά, 
στά μαλλιά γιά πλέξιμο άπό 'Αγνό Παρθένο Μαλλί, 
τών καταστημάτων ΠΑΝΑΓΟΣ.
Πλέξτε γρήγορα, εύκολα, δμορφα μ’ αυτά 
τά ζεστά καί άπαλά μαλλιά γιά πλέξιμο 
καί χαρήτε τή γλυκειά ζωή!

Θά τά βρήτε στό: ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ , οδός Ευαγγελίστριας 31, Άθήναι 
Π Α Ν Χ ΡΩ Μ , οδός Ευαγγελίστριας 24, 'Αθήναι 
Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ & ΣΙΑ, οδός Βασ. Κωνσταντίνου 37, Πειραιεύς \ivg2
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Συντάκτα ι — Συνεργάτου 

I. ΑΓΓΟΥΡΗΣ -  Σ. ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ -  
Κ. ΒΛΑΧΟΣ -  Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ -  
Δ . ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΣ -  Κ. ΔΟΥΚΑΣ -  Ν. 
ΚΑΡΑΝΤΗΝΟΣ -  Ε. ΚΑΡΡΑΣ -  Σ . ΜΑ- 
ΡΑΝΤΟΣ -  Σ . ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ -  X. ΜΠΙ- 
ΤΣΙΔΗ Σ -  Α. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ -  Σ . Ν Ι- 
ΚΟΛΟΠΟ ΥΛΟΣ -  Α. ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ -  
ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ -  Δ. Ρ1ΖΟΣ 
-  Κ. ΣΑΚΚΟΓΙΑΝΝΗΣ -  Α. ΣΑΜΑΡΑ- 
ΚΗΣ -  ΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ -  Δ. 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ -  Δ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ -  Κ.

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.
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Ο ί πιό πολλοί άπό τούς 300 είναι άγνωστοι.

Ε κ λ ο γ ικ ή
ρουλέΤ ΐα

Σ Ε  92  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  ή μπ ίλ ια  θ’ άρχ ίση τούς γύρους της στην πολύχρωμη 
έκλογική ρουλέττα.

—  Κύριοι ψηφοφόροι, faites v o s  je ux !
Έ π ί  τού παρόντος, χειμερ ία πολίτικη  νόιρκη. Μέ μοναδική έξαψη στηναιθρία, τη διαμάχη π ίσω  άπό την αύλα

ΣΤΟ έκλογικό Σώμα ύποθερμία... Γε
νική άπνοια. Καί αμηχανία τών ψη

φοφόρων.

Μόνο ή συζήτηση του νομοσχεδίου 
περί απλής αναλογικής (του μονάκρι- 
6ου νομοθετικού δλαστοΰ τής Μεταβα
τικής), ανατάραξε κάπως τά στεκού- 
μενα νερά.

ία των συνεδριάσεων τοΰ Στρατοδικείου.

(Περί τά μυστήρια τής ’Αναλο
γικής καί τών «παραφυάδων» της, 
θά δημοσιευθή στό έπόμενο τεύχος 
ένας άναλυτικό άρθρο. Γιά τό ι
στορικό τών εκλογικών συστημά
των —made in Greece— γιά τήν ά- 
ριθμότεχνική του, γιά  τήν άλχη- 
μεία του, γιά τις «βαριατσόνες»

V τής Αναλογικής καί τούς πρακτι- 
(  κούς υπολογισμούς τών εδρών).

’Υποτονικές ούδερτοϋρες του προ
εκλογικού άγώνος: Γραφικές «συνεστι
άσεις», συνεντεύξεις καί μανιφέστα.

Σύμπτωση: “Ολα τά κόμματα έχουν 
φέτος τά οικογενειακά τους βάσανα...

© Στήν “ Ενωση Κέντρου: Καστρί 
καί Άνδρέας. Παλαιοφιλελεύθεροι καί 
νεοαριστεροί.

β  Στήν Ε.Ρ.Ε. : Κανελλοπουλικοί 
(νέο κύμα). Καραμανλικοί (όπίσω είς 
τάς Βερσαλλίας).

•  Στήν Ε.Δ.Α.: Μετωπικοί καί έξ- 
τρεμιστές. Ρωσόφιλοι όρθόδοξοι καί 
κινεζόφιλοι αιρετικοί.

ΣΤΟ κομματικό στερέωμα άστέρες καί 
νεφελώματα. Οί «δύο μεγάλοι» — 

— “ Ενωση Κέντρου καί ΕΡΕ — κατέρ
χονται μέ συνδυασμούς σ’ δλη τή χώ
ρα. ’Αλλά καί ό κ. Ποταμιανος — «υί- 
νι κόμμα»— ή Νέα Δημοκρατική Κί
νηση.

'Ολονυχτίες στά γραφεία τής όδοΰ 
Άριστείδου. ’Εσωκομματικές θύελλες 
στό κονκλάβιο τής ΕΔΑ. 'Ο Άνδρέας 
γίνεται έπικίνδυνος; 'Υπαινιγμοί καί ά- 
ψιμαχίες.

Τό ΦΙΔΗΚ κατέχεται άπό άγωνί- 
ες: Ποιος μένει, ποιός φεύγει; Κουμπα
ριές, γεφύρια, μπαϊράκια.

Οί Προοδευτικοί μελαγχολούν. Έ-
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Τό «χοντρό» παιγνίδι. Ποιος ϋά 6άλη φωτιά στόν άλλο;

κλογές; Ποιες έκλογές, κύριε, έλεγε ό 
κ. Μαρκεζίνης. θά  γίνουν έκλογές;

“Εριδες περί τήν κορυφή τών πυρα
μίδων.

Ποιός κυβερνά τήν “ Ενωση Κέντρου; 
— "Ο Γεώργιος Παπανδρέου; Ό Άν- 
δρέας, ύποστηρίζουν πολλοί (ή άποψη 
τής εικονικής διαφωνίας).

Ποιός κυβερνά τήν Ε Ρ Ε ; Ό  Πανα
γιώτης Κανελλόπουλος; ’Όχι, ό άνε- 
ψιός του, λένε στά κομματικά παρα
σκήνια. Ό  κ. Λίβανός, νεαρός πολιτευ- 
τής Ακαρνανίας. ’Αντίπαλος τού κ. 
Φαρμάκη.

Σάλος στά προεκλογικά παρασκή
νια τών δύο μεγάλων κομμάτων. ’Απο
κεφαλισμοί, μικροπραξικοπήματα, ά- 
πειλές, πείσματα.

ΕΡΕ καί Ε.Κ.: “Ομοιες δυσκολίες, 
δμοια προβλήματα.

Δυό άποχρώσεις, δυό ήγετικές φυσι
ογνωμίες (προσκήνιο καί παρασκήνιο) 
δυό στρατηγικές.

’Ακόμη: Δύο όμάδες έφημερίδων καί 
στά δύο κόμματα. Μέ όμαδάρχες δύο 
δηιαοσιογραφικά συγκροτήματα.

Καί τό περίεργο: ’Επιχειρήσεις πο
λιτικής διαδοχής καί στά δύο κόμμα
τα. Πατέρες καί γυιοί: Παπανδοέου καί 
υιός, Γκλαδάνης καί υιός, Χούτας καί 
υιός, Γυιόκας καί υιός.

Καί ή ΕΔΑ; Διλήμματα. Νά δώοη 
μάχη ψήφων καί έδρών; (Γιά νά διεκ- 
δικήση μετεκλογική συμμαχία μέ τήν

Ε.Κ. ή ομάδα τής Ε.Κ.)'. Νά πριμοδο- 
τήση τούς παπανδρεϊκούς τής άριστε- 
ράς; (“Οπως στις τελευταίες έκλογές). 
Νά περιορισθή στό μίνιμουμ τών έ
δρών; (“Οπως ύποστηρίζουν οί άπολο- 
γηται τής μακρόπνοης πολιτικής).

ΚΓ ό Άνδρέας; ’Ά ν ό κ. Άνδρέας 
άπορροψήση δυνάμεις τής ΕΔΑ; (Τήν 
ύπερφαλαγγίζει σέ συνθήματα). Κι’ άν 
γίνη «άνταρσία» στήν έκλογική βάση; 
(“ Εγινε τό 1964). Καί οί κινεζόφιλοι; 
(Προβάλλουν δραστηριοποιημένοι μέ 
νέα έντυπα).

(Σ τ ις  σελίδες πού άκολουθοΰν: 
Οί πολιτικοί ρεπόρτερς προσφέρουν 
άναλύσεις καί πληροφορίες γιά κόμ
ματα^ καί κομματάρχες, γιά μα
γειρεία καί μαγείρους, γιά πρόσω
πα καί πράγματα). 511

Κ Ο Μ Μ Α Τ Α

Τ ά  μαγειρεία  
τών συνδυασμών

ΣΤ ΙΣ  έκλογές, άν καί τά 6 κόμματα 
(Ε.Κ., ΕΡΕ, ΦΔΚ, ΕΔΑ, ΠΡΟΟ

ΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΝΕΑ Δ. Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ ) κα
ταρτίσουν πλήρεις συνδυασμούς σ’ δλη 
τή χώρα, 1.800 ύποψήφιοι —μέ τούς 
άνεξαρτήτους γίνονται άκόμη περισ
σότεροι— θά έμφανισθούν ατούς έξώ-

στες. Καί τά κόμματα, προσπαθούν νά 
τούς έπιλέξουν. Χρειάζονται 300 στό 
καθένα.

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Π οιος άντί ποίου;

·—Ι7ΧΟΜΕ πολλούς άντιπάλους. Μάς
"  φθάνουν. Δέν θά κατασκευάσουμε 

καί άλλους μέσα στις τάξεις μας.

Τί ήθελε νά πή ό κ. Γ. Παπανδρέου, 
ποιόν προειδοποιούσε μ’ αύτή τή φράση 
στήν τελευταία σύσκεψη τής κοινοβου
λευτικής όμάδος τής Ε.Κ.;

Πάντως, τούτες τις ή μέρες πολλοί ά- 
γωνιούν. Ό  άρχηγός τής Ένώσεως 
Κέντρου καταρτίζει μόνος του τούς 
συνδυασμούς τού κόμματος. Μόνος;

— Μέ τόν Άνδρέα, λένε πολλοί.
— Μέ τόν έκδοτη Χρήστο Λαμπράκη, 

λένε άλλοι.

Ποιος έχει δίκηο; Ποιοι θά κοπούν ά
πό τούς συνδυασμούς; Λέγονται, έξ άλ
λου, πολλά καί γιά δυσχέρειες στήν ά- 
ναπλήρωση στελεχών πού άποσπάσθη- 
καν μέ τό ΦΙΔΗΚ.

Στις δύο περιοχές τής πρωτευούσης



θά έμφανισθοΰν πολλά νέα καί λίγα 
παλαιότερα όνόματα. Βέβαιοί υποψήφι
οι στην Α' περιφέρεια ’Αθηνών είναι οι 
κ.κ. Γ. Μαύρος, Γεώργιος Δρόσος, δη
μοσιογράφος καί ’Αλέξανδρος Τσιτσε- 
κλής, δικηγόρος. (Ό  αρχηγός τής Ε. 
Κ. θεωρεί ενα άρθρο πού δημοσίευσε 
6 κ. Τσιτσεκλής σάν τήν καλύτερη ανά
λυση των ίουλιανών γεγονότων). Βέ
βαιο έξ άλλου είναι δτι ή κ. Ήρώ Λάμ
πρου, πού διαδέχθηκε στη Βουλή μετά 
τόν θάνατό του, τόν θωμά Ύψηλάντη, 
δέν θά περιληφθή στό ψηφοδέλτιο τής 
Ε.Κ. Τήν θέση του άποθανόντος βουλευ- 
τοΰ καί διπλωμάτου, λέγεται δτι θά τήν 
καταλάβη ό γυός του, ό δικηγόρος κ. 
Π. Ύψηλάντης.

Άναφέρονται άκόμη τά όνόματα τών 
δικηγόρων (καί συνηγόρων στή δίκη 
ΑΣΠΙΔΑ) κ.κ. ’Αναστασίου Πεπονή 
(έχρημάτισε καί γενικός διευθυντής του 
Ε .Ι.Ρ .) καί Σταύρου Κανελλοπούλου, 
του δημοσιογράφου κ. Εύσταθίου Τζα- 
μουράνη καί του έ.ά. στρατηγοί) κ. 
Λουκάκη. Φήμες κυκλοφόρησαν καί γιά 
τόν δικηγόρο κ. ’Αλέξανδρο Λυκουρέ- 
ζο, πού ώς φαίνεται προκάλεσαν σάλο 
στις τάξεις τής Ε.Κ.

Στην Β ' Περιφέρεια

ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τόν συνδυασμό, γιά τή 
Β ' περιφέρεια ’Αθηνών, λέγεται ό

τι έπί κεφαλής του θά τεθή ό κ. Άν- 
δρέας Παπανδρέου. Σάν πιθανοί ύπο- 
ψήφιοι φέρονται ό αύτοκινητιστής κ. 
Νικόλαος Παναγιώτου καί ό τέως γε
νικός διευθυντής του OTE κ. Μιχαήλ 
Κιουρτσόγλου. (ΟΙ πληροφορίες _λένε 
δτι γιά τούς δύο αύτούς άντιδροΰν οί 
«άνδρείκοί»). "Αλλα όνόματα πού ά- 
ναφέρονται: Σύλβας Γιαβάσογλου, χή
ρας του Λουκή ’Ακρίτα (συναισθηματι
κοί οί λόγοι), του κ. Παπούλα (συγ
γενής του τέως ύπουργοΰ του ΦΔΚ, κ. 
Μ. Γαληνού), των δικηγόρων καί συν
ηγόρων στόν ΑΣΠΙΔΑ, κ.κ. θωμά 
Χούτα καί Νικηφόρου Μανδηλαρα (άλ
λοτε ύποψήφιος τής ΕΔΑ ). Άκούγον- 
ται άκόμα σάν πιθανοί ύποψήφιοι οί 
δημοσιογράφοι κ.κ. Σπ. Γιαννατος, Β. 
Κοραχάης, Άσ. Στάγκος καί οί κ.κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης (τέως γενικός 
γραμματεύς του υπουργείου Πρόνοι
ας) , Εμμανουήλ Μάρκογλου (τέως ει
δικός σύμβουλος των κυβερνήσεων Πα
πανδρέου καί Στεφανοπούλου), ό έ.ά. 
στρατηγός κ. Δημήτριος Σειραδάκης, 
6 κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου (γυιός

Ο κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Μ Ο Θ Ω Ν ΙΟ Σ

*Ένας άκόμη ιδιαίτερος πολιτεύεται

Ο κ. I. Μ Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Η Σ

Θά ήγηίλή του ουνδυαομοϋ Λακωνίας

του ΐδρυτοΰ τής «’Αθηναϊκής», ό έ.ά. 
στρατηγός κ. Γεώργιος Ίορδανίδης, ό 
οικονομολόγος κ. Σπήλιος Παπασπηλι- 
όπουλος, καί οί κ.κ. Λέανδρος Καραμ- 
φυλίδης (δικηγόρος), Άχιλλεύς Γιωρ- 
γουτσος (δήμαρχος Βύρωνος) καί Λε
ωνίδας Σπανούδης (πρόεδρος Κοινό- 
τητος Ελληνικού). Γιά τούς δύο τελευ
ταίους λέγεται δτι υπάρχουν άντιρρή- 
σεις μέ τό έπιχείρημα δτι δέν πρέπει 
νά έγκαταλείψουν τόν τομέα τής αύτο- 
διοικήσεως γιά τήν πολιτική.

Στόν Πειραιά ή κατάρτιση του συν
δυασμού προσκρούει σέ μεγάλες δυ
σχέρειες. Λέγεται, δτι έκτος των Σ . 
Παπαπολίτη καί I. Παπασπύρου, θά 
πολιτευθή καί ό κ. Γ. Ντεντιδάκης, δι
κηγόρος.

Γ ιά τις δύο περιφέρειες τής Θεσσα
λονίκης φέρονται σάν υποψήφιοι οί κ.κ. 
Καλλιδόπουλος, Σαρόγλου, Μπουρλό- 
γλου καί Δίγκας (φίλος του κ. Νικήτα 
Βενιζέλου).

Πελοττόν νήσος
γΤΗ Ν  Άχαΐα θά θέση ύποψηφιότητα 
“  ό κ, Γ. Παπανδρέου (άντί τής Θεσ
σαλονίκης) μέ τούς κ.κ. Τ. Κατσικό- 
πουλο (δικηγόρο), Δ. "Αννινο (δήμαο- 
χο Πατρέων) καί Α. Βγενόπουλο (δι
οικητή τής Α.Τ.Ε.). Άκούγονται άκό
μα οί κ.κ. Κουτσόγιωργας (δικηγόρος 
του κ. Άνδρέα Παπανδρέου), Α. Φω- 
τήλαο. I. Γκολφινόπουλος καί Α. Σταυ- 
ρόπουλος.

Στην ’Αρκαδία άπειλεΐται «Πελο- 
ποννησιακός πόλεμος» μεταξύ των βου
λευτών έξ αίτιας τών φημών περί ύπο- 
ψηφιότητος τοΰ κ. Γ. Τσάκαλου (τών 
«Ελληνικών Βιομηχανιών» καί πρώην 
Προοδευτικού), τόν όποιον ύποστηρί
ξει, ό πολιτευόμενος στήν περιφέρεια 
αύτή, κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος 
τής Ε.Κ. κ. Ν. Μπακόπουλος, του όποι
ου, πιθανώς, νά πολιτευθή καί ό άνε- 
ψιόο καί νυν δήμαρχος Τριπόλεως κ. 
X. Σεχιώτης.

Οί ιδιαίτεροι

Ο ΔI ΕΥΘΥΝΤΗ Σ του πολίτικου γρα
φείου του κ. Γ. Παπανδρέου, κ. I. 

Μανουσάκης θά πολιτευθή στή Λακω

νία, μαζί μέ τούς δικηγόρους κ.κ. Λ. 
Λαγάκο καί I. Βαρδάκο.

Στήν Κεφαλληνία, πιθανώς νά πολι- 
τευθή ό ’ιδιαίτερος γραμματεύς του κ.
Γ. Παπανδρέου κ. Άνδρέας Μοθωνιός 
(κατάγεται άπό τό χωριό Καραβάδο). 
Κατά τά άλλα, μάχη μέχρι^έξοντώσε- 
ως, μεταξύ τών κ.κ. Ρουχωτδ καί Κου- 
ράτου.

' 0  κ. Ν ικ ή τα ς

Ο κ. ΝΙΚΗΤΑΣ Βενιζέλος θά ήγηθή 
του συνδυασμού Χανιών, μέ πρώτον 

έπιτελή τόν κ. Πολυχρονίδη (καί πρώ
τον άντίπαλον τόν κ. Κ. Μητσοτάκη).

Εξακολουθεί δμως νά παραμένη α
ναπάντητο τό έρώτημα — τό δήλωσε ό 
κ. Γ. Παπανδρέου — ποιός θά άντικα- 
ταστήση τούς άποσπασθέντας κ.κ. Κ. 
Μητσοτάκη, Κ. Μαρή, Έμμ. Κοθρή, Κ. 
Στεφανάκη. Γιά τό Ηράκλειο, πάντως, 
άναφέρεται ένα όνομα, του δικηγόρου 
κ. Φοίβου Λ. Ίωαννίδη.

, Στή Μεσσηνία, ό συνδυασμός είναι 
γνωστός καί άς μή άνεκοινώθη. Μετέ- 

ουν Α. Κοκκέβης, Κ. Χαραλαμπόπου- 
ος, Δ. Μπόμπολας (ήδη βουλευταί), 

Ά θ. Κάβουρας, Ά γ. Ρουσόπουλος, Σ . 
Σόμπολας, Λ. Λυκουρέζος (τέως Προ
οδευτικός) .

Στήν ’Ήπειρο, λέγεται δτι θά πολι- 
τευθοΰν ό δημοσιογράφος κ. Γ. Βαβα- 
ρέτος, ό καρδιολόγος κ. Ήλ. Παππάς 
καί ό δικηγόρος κ. Μαρνέλλης.

Στήν Κέρκυρα, οί γνωρίζοντες, προ
βλέπουν άνταρσία μελών τής ΕΔΗΝ 
στά όνόματα πού άκούγονται γιά τήν 
περίπτωση πού δέν θά πολιτευθή ό κ. 
Δεσύλλας (Στρατής - Καλογερόπου- 
λος, καθηγητής τής ΑΣΟ ΕΕ καί Κο- 
γεβίνας). 'Οπωσδήποτε πολιτεύεται πά
λ ι ό κ. Σ . Κοντομάρης.

Στό Κιλκίς, πόλεμος μέχρι χειροδι
κίας, μεταξύ τών όπαδών του κ. Δημο
σθένη Παπαδοπούλου καί ένός νέου πο- 
λιτευτου, τοΰ κ. Ντίνου Τριαρίδη.

Στήν Πέλλη, τά ίδια, μέ τή φήμη 
δτι θά πολιτευθή ό στρατηγός Πετρό- 
πουλος (άλλοτε στόν ’Οργανισμό Λιμέ- 
νος Πειραιώς).

Θεσσαλία

ΣΤΟ νομό Τρικάλων, έκτος άπό τούς 
ήδη βουλευτάς κ.κ. Ά ρ. ’Αντωνίου 

καί Ν. ‘Έξαρχο φέρονται ώς υποψήφιοι 
οί δικηγόροι κ.κ. Κ. Άλεξιάδης καί X. 
Λύτρας καί ό έ.ά. άξιωματικός κ. Σω
κράτης Φίλιος.

Στό νομό Καρδίτσης, πλήν άπό τούς 
βουλευτάς κ.κ. Γ. Άναγνωστόπουλο, 
Άπ. ’Αντωνίου καί Ά γγ . Παπαϊωάν- 
νου, στό συνδυασμό λέγεται δτι θά συμ- 
περιληφθοΰν οί δικηγόροι κ.κ. Χρ. 
Μπλατσούκας, Παν. Κατσαρός, θ . Κό- 
κορης καί Κ. Βασαρδάνης.

Στόν νομό Μαγνησίας, στόν συνδυ
ασμό τής Ε.Κ., έκτος άπό τούς δύο βου
λευτάς τοΰ κόμματος, κ.κ. Γ. Λούλη 
καί Φ. Παναγιωτόπουλο, περιελήφθη- 
σαν ό διευθυντής τής έφημερίδος «Τα
χυδρόμος» Βόλου, κ. Αθανάσιος Πώ- 
ποτας (άνεψιός τοΰ άποθανόντος, ιδι
οκτήτου τής έφημερίδος καί βουλευτοΰ, 
’Αλεξάνδρου Μέρου), ό δικηγόρος κ. 
Γρηγόριος Παπαστεργίου (τέως βου
λευτής καί πρώτος έπιλαχών τοΰ συν
δυασμού τής Ε.Κ., στις τελευταίες έ- 
κλογές), ό κ. Γ. Δοξόπουλος (στενός 
συνεργάτης τοΰ Γεωργίου Καρτάλη, 
τέως βουλευτής καί τέως δήμαρχος Νέ
ας Ιωνίας Βόλου) καί ό_άρχιτέκτων 
καί διευθυντής τών Τεχνικών Υπηρεσι
ών τοΰ ’Οργανισμού Άνεγέρσεως Σχο-

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε1ΣΑΓΤΕΛ1 ΚΗ ΕΔΡΑ 
ΜΕΤΑΠΗΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο  κ. Β Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ IΟ Υ  Ο κ. Π. Δ Ε Λ Α Π Ο Ρ Τ Α Σ

Τ Ο  «Α ΛΦ Α  - Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ »  φέρει γ ιά  πρώτη φορά στήν δημοσιότητα δτι 
*  δύο άπό τούς γνωστότερους "Ελληνας δικαστικούς, ό άντεισαγγελεύς 

τοΰ Ά ρ ε ίο υ  Πάγου κ. Βασ. Σακελλαρίου καί ό είσαγγελεύς κ. Π. Δελαπόρ- 
τας — κατείχε τήν εϊσαγγελική έδρα στή δίκη Λαμπράκη—  θά πολιτευθοΰν 
μέ τήν "Ενω ση Κέντρου. 'Ο  κ. Σακελλαρίου, καταγόμενος άπό τ ίς  Μηλιές 
Πηλίου, θά ήγηθή του συνδυασμού Μαγνησίας, ενώ ό κ. Π. Δελαπόρτας, θά 
περιληφθή στόν συνδυασμό Κεφαλληνίας, ά π ’ όπου καί κατάγεται.

λικών Κτιρίων κ. "Αργής Φιλιππίδης 
(άποτυχών ύποψήφιος δήμαρχος τής 
κεντροδεξιάς).

Στόν νομό Λαρίσης, έκτος άπό τούς 
βουλευτάς κ.κ. Χρ. Γραμματίδη, Κων. 
Περραιβό, Δ. Καρδάρα καί Εύάγγ. Βαν 
δαλή, οί υπόλοιποι τέσσαρες τοΰ συν
δυασμού θά έπιλεγοΰν μεταξύ τών ια
τρών κ.κ. Βασ. Παπαζήση (τέως βου
λευτοΰ) καί Ίωαν. Φλώρου καί τών δι
κηγόρων κ.κ. Χρ. Κόρακα, Χρ. κα! 
Τάκη Μασίκα καί I. Μαμονα.

Στή Φωκίδα, άναφέρεται ώς ύποψή
φιος ό ποινικολόγος κ. Στάθης Άλε- 
ξανδρής.

Στό νομό Φθιώτιδος, υποψήφιοι, έ
κτος τών δύο βουλευτών κ.κ. Δ. Κίνια 
καί Γ. Τζώρτζη, λέγεται δτι θά είναι 
ό πτέραρχος έ.ά. κ. Ήλίας Ντέρος 
(τέως ύπασπιστής τοΰ Βασιλέως) καί 
δ κ. Βασιλ. Πετρούλιας.

Πυρετός
17ΆΙ ή κουζίνα τοΰ Καστρίου έργάζε- 
* * · ται πυρετωδώς. Οί κ.κ. Μανουσά
κης καί Μοθωνιός, έχουν καί τά δικά 
τους προβλήματα. Καί τό βάρος πέ
φτε^ κυρίως στόν κ. "Αρη Καχριμάνη, 
ιδιαίτερον καί αυτόν, τοΰ κ. Γ. Παπαν
δρέου.

Συχνές έπισκέψεις στό βόρειο προά
στιο; Τοΰ έκδοτου κ. Χρ. Λαμπράκη, 
τοΰ κ. Γ. Μαύρου, τοΰ κ. Σ . Χούτα. 
Μόνιμο ρεφραίν τοΰ κ. Γ Παπανδρέου: 
«Δέν έχω καταλήξει εϊς οριστικά συμ
περάσματα. θά  δοΰμε». Καί οί πολλοί 
άγωνιοΰν.

Ε

Οί πρώ τες  
δυσκολίες

Λ ΠΟ καιρό ό ναύαρχος κ. Σπανίδης 
Λ  είχε διαμαρτυρηθή στή διεύθυνση 
τοΰ ξενοδοχείου «Λυκαβέτ»:

Κύριοι — είπε — δλες οί μυρουδιές 
τής κουζίνας... έκβάλλουν στά γραφεία 
μας. Πρέπει νά τοποθετήσετε άγωγόν 
έξαερισμοΰ...

Σήμερα ό ναύαρχος έ.ά. κ. Αθανά
σιος Σπανίδης, πρώην πρόεδρος τής 
’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας, νΰν 
γενικός διευθυντής τής Ε.Ρ.Ε., έπαψε 
πλέον νά άσχολεΐται μέ τήν κουζίνα τοΰ 
γειτονικοΰ ξενοδοχείου.

«Σέφ» ό ’ίδιος στήν κουζίνα τοΰ κόμ
ματος, επιδίδεται μέ άξιοθαύμαστο ζή
λο στήν παρασκευή τών διαφόρων «σπε
σιαλιτέ» τών συνδυασμών.

/Λ κ. ΚΩΣΤΑΣ Χαβρές λεγότανε κά- 
^  ποτέ Χαβρεδάκης. Ωστόσο κανείς 
δέν γνωρίζει δτι ό κ. Χαβρές — πρώην 
Χαβρεδάκης — δέν είναι Πατρινός, άλ- 
λά Κρητικός.

Ό  κ. Κ. Χαβρές, έτών 38, δικηγόρος 
άπό τά Χανιά, είναι ό διευθυντής τοΰ 
’ιδιαιτέρου γραφείου τοΰ άρχηγοΰ τής 
ΕΡΕ.

Είναι ό πιό έμπιστος άνθρωπος τοΰ 
προέδρου.

'Ικανός καί έμπειρος μύστης τών πο
λιτικών παρασκηνίων, γνωρίζει καλά 
πόσο άνυπόφορος είναι ό πονοκέφαλος 
τών συνδυασμών. Γ Γ αύτό άκριβώς 
προσπαθεί ν’ άφήση τόν κ. ναύαρχο νά 
«βγάλη τά κάστοαια άπό τή φωτιά».

ΓΜΑ τόν κ. Διονύσιο Λίβανό, άνηψιό 
1 τοΰ κ. Π. Κανελλοπούλου καί πο-

λιτευτήν Αιτωλοακαρνανίας, γράφουμε 
σέ άλλη στήλη. Πολλοί τόν χαρακτη
ρίζουν «ύπεραρχηγό». Υπερβολή; " Ι 
σως.

I I  ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ έπιτροπή άγώνος 
λ*· τής ΕΡΕ στήν άρχή προκάλεσε άν- 
τιδράσεις. «Άπεκλείσθησαν οί Καρα- 
μανλικοί», διατείνονται μερικοί «σκλη
ροί». «’Ανοησίες», άντέτειναν μερικοί 
άλλοι. «Ό  Τσάτσος καί ό Άβέρωφ θε-

Ο  Ν Α Υ Α Ρ Χ Ο Σ  κ. Α. Σ Π Α Ν ΙΔ Η Σ

Σ έφ  οτό μαγειρείο τής Ε Ρ Ε
Ο κ. Κ. Χ Α Β Ρ Ε Σ

Πρός ιό παρόν δέν αναμιγνύεται

ωροΰνται Καραμανλικοί. Τό ϊδις> καί δ 
Ράλλης...».

Οί πρώτες άντιδράσεις ξεπεράστη- 
καν καί ξεχάστηκαν Καί οί κ.κ. Ά βέ- 
ρωφ, θεοτόκης, Παπαληγούρας, Γ. 
Ράλλης καί Τσάτσος συνέρχονται κα
θημερινώς καί συζητοΰν γιά τήν όρ- 
γάνωση καί τήν στρατηγική τοΰ προ
εκλογικού άγώνος.

Τήν ίδια ημέρα, πού άνηγγέλετο ή 
σύσταση τής πενταμελούς έπιτροπής 
Άγώνος, «έγκυροι κύκλοι τής ΕΡΕ» 
δήλωναν δτι «ή προετοιμασία καί ή



συγκρότησις των συνδυασμών δέν ύπή- 
χθη εις τήν αρμοδιότητα της επιτρο
πής, εργον τό όποιον έπεφύλαξεν απο
κλειστικός εις εαυτόν ό αρχηγός τής 
ΕΡΕ...».

Άποστολάκος —  Τσουκαλάς

Ή μάχη των συνδυασμών βρίσκεται 
ακόμα στην αρχή... ’Αλλά οί πρώτες 
δυσκολίες εμφανίστηκαν ήδη: Οί 6ου- 
λευταί τής Β ' περιφέρειας Αθηνών, 
άντέδρασαν στην προσχώρηση του κ. 
Χρήστου Άποστολάκου. Ή αντίδραση,

Ο κ. Π. Γ Α Ρ Ο Υ Φ Α Λ ΙΑ Σ

Θά έγκριϋη ή «οννεργαοία»;

άρχισε μέ μιά σύσκεψη σέ κάποιο δια
μέρισμα τής όδου Σ κουφά. ’Αποτέλε
σμα τής συσκέψεως υπήρξε μία έπι- 
στολή. Μία έπιστολή - τελεσίγραφο 
πρός τόν αρχηγό τής ΕΡΕ, δτι οί «ά- 
νήκοντές εις τήν ΕΡΕ τής Β ' περιφέ
ρειας ’Αθηνών, δέν δέχονται, διά λό
γους ηθικής τάξεως τόν... τρισαποστά- 
τη Άποστολάκο...».

Ό  άρχηγός, κάλεσε σέ σύσκεψη δ- 
λους τούς διαμαρτυρομένους βουλευ- 
τάς ή πολιτευτάς.

’Από τούς βουλευτάς τής Β ' περι
φέρειας άπουσίαζε μόνον 6 κ. Κ. Τσά- 
τσος (ό όποιος όμως είχε υπογράψει 
τήν έπιστολή).

Φαίνεται δτι ό κ. Κανελλόπουλος, 
δέν συμφωνεί μέ τούς διαμαρτυρομέ- 
νους. Καί πιστεύει δτι ή προσχώρηση 
του κ. Άποστολάκου θά ένισχύση τήν 
δύναμη τής ΕΡΕ.

Άντιθέτως ή προσχώρηση του πρώην 
δημάρχου ’Αθηναίων κ. "Αγγ. Τσουκα
λά, παρ’ δλο δτι άπετέλεσε «δόμδα», 
δέν προεκάλεσε καμμία σχεδόν άντί- 
δραση. Οί δουλευταί τής Α' περιφέρει
ας ’Αθηνών, πού θά άνταγωνισθοΰν υέ 
τόν κ. Τσουκαλά δέχτηκαν μάλλον ψυ
χρά τήν προσχώρησή του.

Στην "Η πε ιρο

0 Δημοδιδάσκαλος βουλευτής Ίωαν- 
νίνων τής ΕΡΕ κ. Δ. Ίωάννου - 

λένε οί άσπονδοι φίλοι του — θέλει νά 
...άποκαταστήση τόν αδελφό του Χρή- 
στο. Αξίωσε, λοιπόν, δπως κληρονο- 
μήση ό κ. Χρήστος Ίωάννου τήν πο
λιτική του περιουσία τών Ίωαννίνων 
καί ό ίδιος ό κ. Δ. Ίωάννου νά άναζη- 
τήση τήν τύχη του, πολιτευόμενος στόν 
Λομόν Πρεβέζης. Γιά τήν Πρέβεζα ό
μως πήρε άπό παλαιά τό χρίσμα του

υποψηφίου ό κ. Γ. Άλφαντάκης, 34 έ- 
τών, πρώην ύπεύθυνος τής Νεολαίας 
ΕΡΕ ’Αθηνών, δικηγόρος καί συνήγο
ρος εις τήν δίκην του ΑΣΠΙΔΑ (τών 
τριών διαχωρησάντων τήν θέσιν των 
κατηγορουμένων).

Πληροφορίες άπό τήν Πρέβεζα φέ
ρουν τόν κ. Άλφαντάκη ώς φαβορί. Ό 
κ. Δ. Ίωάννου δμως απειλεί μέ άπο- 
χώρηση άπό τήν ΕΡΕ έα/ δέν γίνη δε
κτή ή άξίωσή του.

Στην Ζάκυνθο

ΣΤΗ Ζάκυνθο, Μνας βετεράνος πολιτι
κός, ό κ. Μιχ. Μυριδάκης, πλαισιώ

θηκε άπό ενα νεαρόν υποψήφιον: Τόν 
κ. Κώστα Πυλαρινό, 33 έτών, πτυχιοϋ- 
χο τών Πολιτικών Επιστημών, πρώην 
ιδιαίτερο του κ. Κ. Καραμανλή καί 
γαμβρό του δημάρχου ’Αθηναίων κ. 
Πλυτά.

Ό  κ. Μυριδάκης, καταφανώς ένο- 
χλη μένος άπό τήν κάθοδο στή Ζάκυν
θο του κ. ΠυλαρινοΟ, δμιλεΐ γιά... «παι
διαρίσματα». Ό  κ. Κ. Πυλαρινός, άρ- 
κεΐται νά δηλώνη, δτι «οί έκλογές θά 
τό δείξουν».

Ό  κ. Καρέρ, παλαιός πολιτευτής Ζα
κύνθου, φαίνεται δτι εμεινε όριστικά 
άπ’ Μξω.

Θ εσσαλία

ΣΤΗ Λάρισα ό κ. Τάκης Ροδόπουλος, 
έξακολουθεΐ νά είναι άρχηγός τοϋ. 

συνδυασμού, παρά τήν ούσιαστική ύπε- 
ροχή, άπό πλευράς έκλογικής δυνάμε- 
ως, του κ. Χρ. Κιτσίδη.

Κιτσίδης — Ροδόπουλος δμως, θά έ
χουν έφέτος ενα ισχυρό έσωκομματικόν 
άντίπαλο : Τόν κ. Δ. Χατζηγιάννη, 
πρώην δήμαρχο Λαρίσης, πρώην υπουρ
γόν, πρώην στενό φίλο του κ. Γ. Πα- 
πανδρέου καί σήμερα φανατικόν οπα
δό τής ΕΡΕ.

'Ο κ. Χατζηγιάννης, άπέστειλε τηλε
γράφημα άποδοχής τής συμμετοχής του 
στόν συνδυασμό τής ΕΡΕ. Καί ό κ. Κα
νελλόπουλος έπανηγύρισε τό γεγονός 
μέ σχετική άνακοίνωση πού έκυκλοφό- 
ρησε τό Γραψεΐον Τύπου τοϋ Κόμμα
τος.

Σάν πιθανά στελέχη τοϋ συνδυασμοϋ 
Λαρίσης, φέρονται έπίσης καί οί δικη
γόροι κ.κ. Σ . Εύστρατιάδης, θ . Κα- 
ραμανώλης, Τσαβές καί Μπιμπίκος, ό 
ιατρός κ. Α. Μεσσήνης καί ό διευθυν
τής τής τοπικής ήμερησίας έφημερίδος 
«Ημερήσιος Κήρυξ» κ. Μ. Χαδέλης.

Τό θέμα τοϋ Βόλου δέν ξεκαθαρί
στηκε άκόμα: *0  πρώην άντιπρόεδρος 
τής κυβερνήσεως κ. Άνδρέας Άπο- 
στολίδης, έδηλώθη δτι θά έπανέλθη 
στό προσκήνιο τής πολιτικής — Μπειτα 
άπό δέκα χρόνια άνάπαυλα — έκτιθέ- 
μενος στή Μαγνησία. Πέρα δμως άπό 
τις άνεπίσημες πληροφορίες καμμιά έκ- 
δήλωση δέν είχαμε: Ούτε άπό τόν κ. 
Άποστολίδη, ούτε άπό τήν ΕΡΕ.

Εις τόν συνδυασμόν έκτος τών δύο 
έν ένεργεία Βουλευτών κ.κ. Άθαν. 
Φροντιστή καί Στ. Έλαφροΰ ύποστη- 
ρίζεται δτι περιελήφθησαν καί οί κ.κ. 
Δη μ. Παπαδόπουλος δικηγόρος καί 
Ίωάν. Άντωνόπουλος ειδικός σύμβου
λος τής Γραμματείας ’Αθλητισμού, 
καί Δημ. Κουτσιμπός δικηγόρος. Τήν ε- 
κτην θέσιν διεκδικοΰν ό Δήμαρχος Βε- 
λεστίνου καί τέως βουλευτής κ. Άντ. 
Πάντος, ό τέως Δήμαρχος Νέας Ι ω 
νίας Βόλου κ. Άπ. Βολίδης καί δ γυι- 
ός τοϋ άειμνήστου στρατηγοΰ καί τέως

βουλευτοϋ Δημ. Ίατρίδη, Κων. Ίατρί- 
δης έπιχειρηματίας.

’Αποκλεισμοί —  συνεργασίαι

Άπεκλείσθησαν όριστικά, οί στρα
τηγοί Καρδαμάκης, Γεννηματάς καί 
Μήτσου, πού έλέγετο δτι θά πολιτευ- 
θοΰν μέ τήν ΕΡΕ.

Γίνεται δμως προσπάθεια, νά περι- 
ληφθοϋν ατούς συνδυασμούς ώς «συνερ- 
γαζόμενοι» οί τέως υπουργοί κ.κ. Π. 
Γαρουφαλιάς (’Άρτης) καί Στ. Κω- 
στόπουλος (Μεσσηνίας).

Στην ΕΡΕ, προσεχώρησαν ό Προο-

Ο κ Ν. Φ Α Ρ Μ Α Κ Η Σ

‘Η  τύχη του «παίζεται».

δευτικός τέως βουλευτής Δωδεκανήσου 
κ. Σ . Ζαννής — ό κ. Κανελλόπουλος 
θεωρεί τό γεγονός σημαντικό — καί ό 
Προοδευτικός πολιτευτής κτηνίατρος κ.
I. Σαβούρας, πού έπιδιώκει νά περι- 
ληφθή στόν συνδυασμό Λέσβου.

Ό  συνδυασμός τοϋ Νομοϋ Ίωαννί
νων έμπλουτίζεται καί μέ Μνα νέον πο̂ · 
λιτευτήν: Τόν κ. Φλούδα, πρόεδρο τοϋ 
Συνδέσμου ’Εφέδρων Αξιωματικών Η 
πείρου.

Κεφαλληνία

ΠΟΛΛΑ ονόματα άναφέρονται γιά τήν 
Κεφαλληνία. Μεταξύ τών πολλών ά- 

κούγονται καί τά ονόματα — πλήν φυ
σικά τοϋ βουλευτοϋ κ. Μεσσάρη — τών 
κ.κ. Α. Μεταξά, X. Παγουλάτου, Ά ρ. 
Δημητράτου, Π. Γεράκη, Ν. Πινιατώ- 
ρου, Χαρ. Ποταμιάνου, Σ . Κυπριώτη, 
1. Κανδηλιώτη, Α. Βελισσαράτου.

θεωρείται δμως βέβαιον, δτι θά προ- 
τιμηθή ό άδελφός τοϋ άποθανόντος τε
λευταία βουλευτοϋ Γ. Μεταξά. Ό κ. 
Α. Μεταξάς κατέχει θέσιν διευθυντοϋ 
στό ύπουργεΐον Βιομηχανίας.

Ό  κ. Σ. Γκίκας

ΣΤΑ Τρίκαλα φαίνεται δτι θ άναζητή- 
ση τήν πολιτική του τύχη στις προ

σεχείς έκλογές, ό πρώην ύπουργός 
Δημ. "Εργων καί πρώην άρχηγός τοϋ 
ΓΕ Σ  κ. Σ . Γκίκας. "Ετσι πλήν τοϋ κ. 
Γκίκα καί τών βουλευτών κ.κ. Γιαν- 
νούση καί Χατζηγάκη, άναφέρονται καί 
τά όνόματα τών κ.κ. Σ Διβάνη, δικη
γόρου καί ιδιοκτήτου ξενοδοχείων καί

τοϋ συνταξιούχου ταμειακοΰ κ. Α. Δερ- 
βέναγα.

Στήν Καρδίτσα ύπάρχει μεγάλη 
προσφορά γιά τήν πλαισίωσι τοϋ συν
δυασμοϋ. Εκτός άπό τούς έν ένεργεία 
βουλευτάς κ.κ. θανόπουλον καί Ταλια- 
δοΰρον, θά μετάσχουν ό πρώην βου
λευτής στρατηγός κ. Γ. Μπάλας καί ό 
έπίσης πρώην βουλευτής κ. Γ. Παπαευ- 
θυμίου. Άναφέρονται έπίσης τά όνό
ματα τών κ.κ. I. Τσικρίκη δικηγόρου, 
τοϋ τ. δημάρχου κ. Κλ. θεολόγη καί 
τοϋ διευθυντοϋ τής έφημερίδος« θεσσα- 
λική ’Ηχώ» κ. Η. Μίσσα.

Θεσσαλονίκη

ΓΙροσφορά ύπάρχει καί γιά τήν κάλυ- 
ψι τών θέσεων τοϋ συνδυασμοϋ τής 

ύπαίθρου Θεσσαλονίκης. "Ετσι έκτος 
τών έν ένεργεία βουλευτών κ.κ. Καν- 
δηλιάρη, Βογιατζή καί Έρμείδη, φέ
ρονται ώς υποψήφιοι, ό συνιδιοκτήτης 
καί οικονομικός διευθυντής τής έφημε
ρίδος «Ελληνικός Βορράς» κ. Άστ. 
Σινάπαλος, ό πρώην βουλευτής κ. Άπ. 
Άηδονάς καί ό κ. Γ. Παρκοσίδης.

Γιά τό Κιλκίς πληροφορούμεθα δτι 
συμπεριελήφθη στόν συνδυασμό καί ό 
πρώην άντιπρόεδρος τής EPEN Βορεί
ου Ελλάδος κ. Ν. Αύγερινίδης.

Πελοπόννησος

VTH Μεσσηνία, έκτος τών νΰν βουλευ- 
“  τών κ.κ. I. Ψαρρέα, I. Μπούτου, 
Ά ρ. Καλατζάκου, Δ. Λατζούνη καί 
Άρ. Περρωτή, διεκδικοΰν θέση στόν 
συνδυασμό τής ΕΡΕ καί οί κ.κ. X. Πο- 
λυχρονόπουλος έ.ά. άξιωματικός τής 
Στρ. Δικαιοσύνης καί ό γυιός τοϋ άει- 
μνήστου τέως ύπουογοϋ Σπέντζα. ’ Ε
πίσης θέση διεκδικοΰν καί οί άποτυχόν- 
τες εις τάς προηγουυένας έκλογάς τέ
ως βουλευταί κ.κ. Άθαν. Σχινάς, καί 
Κ Σαμαράς.

θέσιν εις τόν συνδυασμόν τής ΕΡΕ 
διεκδικεΐ έκτος τών τριών υποψηφίων 
κατά τάς προηγουμένας έκλογάς κ.κ.
I . Παπαρτεμίου νϋν βουλευτοϋ. Κον- 
τοβράκη καί Ρετάλη καί ό γνωστός 
δικηγόρος τοϋ Ναυπλίου κ. Μπέζας.

Βο ιω τία

Στή Βοιωτία ώς βέβαιοι ύποψήφιοι 
φέρονται οί τέως υπουργοί κ.κ. Δημ.

Ο κ. Α ΓΓ. Τ Σ Ο Υ Κ Α Λ Α Σ

Δεκτός χωρίς ονγκίνηοη

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΟΣ TATO Ι ΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Α Π Ο Ψ Η  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ  Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Τ Α Τ Ο Ί Ό Υ

Δεν πρόκειται νά κατατεμαχιοϋή οέ οικόπεδα.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  τό Βασ ιλ ι- 
* *  κόν κτήμα τοϋ Τα- 
τοΐου. Αυτή ύπήρξεν ή 
πρώτη πληροφορία. ‘Ω σ 
τόσο, δέν ήταν αυτή ή α 
λήθεια. Πωλείται μέρος 
τοΟ κτήματος καί υπήρ
ξε προσφορά ομογενούς 
μέ μακρά επιχειρηματι
κή δραστηριότητα στήν 
Αφρική 60 έκατομμυρί- 
ων δραχμών. ‘Ο ομογε
νής όνομάζεται Μαντή-

λας. Ή  προσφορά δέν 
έκρίθη επαρκής καί τό 
θέμα πέρασε στήν αρ
μοδιότητα κτηματομεσι
τών.

Τό θέμα δμως δέν έν- 
τοπίζεται στό τίμημα. 
Τό κίνητρο τής πωλήσε- 
ως είναι νά διευκολυνθή 
ή Τουριστική αξιοποίη
ση τής περιοχής, απο
κλεισμένης τής οίκοπεδο- 
ποιήσεως, ούτως ώστε

νά προστεθούν τουριστι
κοί χώροι σέ περιοχές έ- 
πιδεκτικές σοβαρής του
ριστικής άξιοποιήσεως.

Έπιπροσθέτως, πρέ
πει ν’ άποκλεισθή ή οι
κοπεδοποίηση τού πω- 
λουμένου τμήματος καί 
γ ιά  λόγους προστασίας 
τού πρασίνου πού χω
ρίς τέτοια  προστασία 
θ’ άλλοιωθή ή γραφική 
φυσιογνωμία τού τοπίου.

Β

Βουρδουμπάς, Άριστ. Μπασιάκος καί 
θεμ. Κόνιτσας καθώς καί ό κ. Άν. 
Λιάσκος.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ε ίνα ι πολύ ενω ρίς

Λ  άρχηγός τών Προοδευτικών κ. Σπ. 
”  Μαρκεζίνης οΰτε συνδυασμούς τοϋ 
κόμματός του καταρτίζει, ούτε κάν ά- 
σχολεΐται μέ τό ζήτημα τοϋτο. Ό ίδιος 
δίδει^ τήν έξήγηση δτι είναι πολύ ένω- 
ρίς άκόμη καί έν πάσει περιπτώσει το
νίζει δτι πριν έκκαθαριστή τό θέμα τής 
συνεργασίας του ή μή μέ άλλα κόμμα
τα δέν είναι δυνατόν ν’ άσχοληθή μέ 
τήν κατάρτιση τών συνδυασμών. ’Άν
θρωποι τοϋ ιδιαιτέρου περιβάλλοντος 
του υποστηρίζουν δτι ό άρχηγός τών 
Προοδευτικών δέν σπεύδει στήν προε
τοιμασία τής καταρτίσεως τών συνδυα- Ο  κ. ΣΠ . Μ Α Ρ Κ Ε Ζ ΙΝ Η Σ

Οι Π ροοδειιικοί δεν βιάζονται



σμών διότι δέν πιστεύει άκόμη δτι ή 
χώρα οδηγείται προς εκλογές.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Ά ρ ισ τερ ώ τερ ος  
των άριστερών;

ΦΟΒΑΤΑΙ 6 Γιάννης τό θεριό καί τό 
θεριό τό Γιάννη... Φοβάται ή ΕΔΑ 

τόν Άνδρέα και ό Άνδρέας την ΕΔΑ.
Δύο οι βασικοί στόχοι τοϋ κ. Α. 

Παπανδρέου:
© Ό  πρώτος: ’Επιβολή στό χώρο 

τής Ένώσεως Κέντρου, μέ έξουδετέ- 
ρωση δλων εκείνων τών φανερών ή 
κρυφών «παραγόντων» πού, γιά δια
φόρους λόγους, δέν θά έβλεπαν μά 
καλό μάτι τήν προώθησή του στήν ή- 
γεσία του κόμματος.

© 'Ο δεύτερος: ’Επέκταση τής «αί
γλης» καί προς τόν χώρο τής Άκρας 
’Αριστερός.

Οί μαχητικές προφυλακές του: Οί 
«Δημοκρατικοί Σύνδεσμοι» καί οί 
«"Ομιλοι ’Αλεξάνδρου Παπαναστα
σίου».

Λέγεται άκόμη δτι ό κ. Α. Παπαν
δρέου κινητοποιεί:

—Τήν «‘Ομοσπονδία τών Συλλόγων 
’Αποφοίτων Άνωτάτων Σχολών».

—Τις λεγάμενες «'Ομάδες 'Υφηγη
τών».

'Η πρώτη οργάνωσε τή συνεστίαση 
τής Τρίτης, στό ξενοδοχείο «Κίγκ 
Τζώρτζ».

Οί «‘Ομάδες υφηγητών», πού —κα
τά τις πληροφορίες μας — πλαισιώ
νονται έκ του άφανοΰς καί άπό 
20 περίπου καθηγητάς Άνωτάτων 
Σχολών, αποτελούνται άπό 200 περί
που έπιστήμονες καί ειδικούς. Οί «ο
μάδες», δεκαπέντε τόν άριθμό καί χω
ρισμένες κατά κλάδους, μελετούν αυ
τήν τήν εποχή, Ισάριθμους τομείς τής 
κοινωνικής, οικονομικής καί πνευμα
τικής ζωής τής χώρας, προ κειμένου 
νά έπισημάνουν προβλήματα καί νά υ
ποδείξουν τις επιβαλλόμενες λύσεις. 
Πρόκειται — μέ άλλους λόγους γιά 
ένα έπιτελεΐο «έγκεφάλων», πού ερ
γάζεται γιά τήν έκπόνηση ενός _ προ
γράμματος, μέ προοπτική άλλαγές τε- 
χνοκρατικής μορφής.

Πρώτες βολές

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πώς ή ΕΔΑ ανησυχεί α
πό τις κινήσεις του Α. Παπανδρέ

ου. Καί προβληματίζεται.
’Αντιμετωπίζει δίλημμα ή ήγεσία 

τής ΕΔΑ. Νά άνεχθή τή διείσδυση του 
κ. Α. Παπανδρέου στό χώρο τής πολι
τικής της επιρροής ή νά άναλάβη ε
πιθετική πρωτοβουλία 

Οί πρώτες εκδηλώσεις:
© Στήν δεκαπενθήμερη εφημερίδα 

«'Η Πατρίδα», πού διευθύνεται άπό 
τόν Π. Νεφελούδη (άδελφό του βου- 
λευτοϋ τής ΕΔΑ Βασ. Νεφελούδη) καί 
απευθύνεται στούς "Ελληνες τής Δυτ. 
Γερμανίας, δημοσιεύτηκε σχόλιο μέ 
τίτλο «Ό κ. Α. Παπανδρέου», δπου ά- 
ναφέρονται καί τά άκόλουθα:

«Πολλές έλτηιδες σπήοιζοτ.' ο! ότηδοί 
τήις ΕΚ καί ττοό -ταιντός ή νέα γενιά τής 
ΕΔΗΝ σ τις  «ιτιροωθη,μόνες» θέσεις τού κ. 
Α. Παττσνδρέου καί στήν β ία ιη αντίθεσή 
του ττράς τήιν συνσλιλστγή του ττατέοα καί 
άοχηγοΰ του. Τ ί μεσολάβησε ώστε νά «πει 
οθή» καί νά όπακσλέση δσσ δηιμόσια κα
τήγγειλε γ ιά  «φαλκίδευση τής λαϊκής έν-

πολής», γ ιά  «έγκσοτάλειψη τής λαϊκής κυ
ριαρχίας», κιλπτ.; Πολλά τά θρυλούμενα.

ΣΙΓΑ - σιγά ή έμμεση κριτική, οί έ- 
πιφυλάξεις καί οί αιχμές τής ΕΔΑ 

κατά τής πολιτικής δράστη ριότητος 
τοϋ κ. Α. Παπανδρέου άποκρυσταλλώ- 
νονται, παίρνουν συγκεκριμένη μορφή 
Οί επιτελείς τής όδοϋ Άριστείδου σκέ
πτονται άν θά ήταν φρόνιμο νά προ
χωρήσουν σέ άνοικτή έπίθεση κατά 
του ήγέτου τής Άριστεράς τής Ένώ
σεως Κέντρου.

Γιατί; Γιατί δ Α. Παπανδρέου έχει 
υιοθετήσει τά συνθήματα τής Ε.Δ.Α.; 
Δέν τά έχει υιοθετήσει μόνο. Τά έχει

Ο  κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

'Ωραιολογία η οτρατηγική;

υπερφαλαγγίσει. Οί διακηρύξεις του 
ξεπερνούν πολλές φορές σέ πολιτικές 
«άκρότητες», άκόμα καί την πιό έπα- 
ναστατική πτέρυγα τής Ε.Δ.Α.

Είναι γεγονός πώς ή ΕΔΑ στήν 
προπαγάνδα της δέν άποτολμά άντι- 
καθεστωτικά συνθήματα. Ό κ. Α. Πα
πανδρέου δμως δέν διστάζει νά έκφρά- 
ση στις κομματικές του ^δημηγορίες 
άπόψεις άριστερώτερες τοϋ άριστερι- 
σμοΰ.

Αυτό άκριβώς φοβάται ή ΕΔΑ: Μή
πως ό Α. Παπανδρέου παροισύρη τις 
αριστερές μάζες. Φοβάται μήπως ένα 
ποσοστό οπαδών της προτίμηση τή ση
μαία τοϋ κ. Α. Παπανδρέου, άπαράλ- 
λακτα δπως μυριάδες ψηφοφόρων της 
άγοράζουν, γιά γνωστούς λόγους, κεν
τρώες έφημερίδες (Νέα—Βήμα) κι’ ό

χι τις κομματικά καθαρόαιμες τής Ε. 
Δ.Α. (Αύγή — Δημ. Α λλαγή).

Δ ίκοπο μαχαίρι

ΒΕΒΑΙΑ, μιά άπόφαση γιά άντιαν- 
δρεϊκή έξόρμηση είναι δίκοπο μα

χαίρι γιά τήν ΕΔΑ. Πρώτα - πρώτα 
γιατί θά μπορούσε νά προκαλέση άν- 
τεπίθεση τοϋ κ. Α. Παπανδρέου. Καί 
κανείς δέν γνωρίζει ποιος θά βγή κερ
δισμένος άπό τέτοιους προεκλογικούς 
διαξιφισμούς. Γιατί, ένώ ό κ. Α. Πα
πανδρέου ή μπορεί νά ύπερκαλύπτη 
τήν ’Αριστερά σέ έπαναστατικά, άντι- 
καθεστωτικά συνθήματα, ή ΕΔΑ σάν 
κόμμα δέν μπορεί, γιά εόνοήτους λό
γους, νά ξεπεράση ορισμένα όρια πο
λεμικής καί έπαγγελιών.

’Έπειτα φοβάται ή ΕΔΑ τις εσωτε
ρικές . κομματικές άντιδράσεις. Μια 
πτέρυγα τής ΕΔΑ καί ένα μεγάλο 
τμήμα τής κομματικής βάσεως είναι 
προσανατολισμένο στήν άποψη νά μή 
,διεκδικήση ή Αριστερά μεγάλη κοι
νοβουλευτική δύναμη, άλλά νά ένισχύ- 
ση τήν “ Ενωση Κέντρου, καί τούς «συ
νεπείς δημοκρατικούς κεντρώους ύπο- 
ψηφίους», γιά νά έξασφαλίση αυτοδύ
ναμη πλειοψηφία. Γι’ αυτή τήν όχι ευ
καταφρόνητη μερίδα τής ΕΔΑ στόχος 
τοϋ κόμματος πρέπει νά είναι όχι πό
σοι υποψήφιοι τής Άριστεράς θά έκλε- 
γοΰν, άλλά «άν θά ήττηθή ή Δεξιά» 
στήν άναμέτρηση τοϋ Μαΐου. Καί δεν 
πρέπει νά λησμονήται δτι στις έκλογές 
τοϋ 1964 σημειώθηκε κάποια άνταρ- 
σία στις μάζες τής Ε.Δ.Α.

Θ ανάσιμα αμαρτήματα

Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ τής τ α κ τ ι κ ή ς  
τής ήγεσίας τής ΕΔΑ σέ δ,τι α

φορά τόν Α. Παπανδρέου προκύπτει 
άπό δύο άρθρα τοϋ δημοσιογράφου κ. 
Άπ. Στρογγύλη — πιθανοϋ υποψηφί
ου τής ΕΔΑ — πού δημοσιεύτηκαν 
στήν «Αυγή». Στόχος τοϋ άρθρογρά- 
φου ή οικονομική πολιτική τοϋ κ. Α. 
Παπανδρέου, οί «θέσεις» του στό πρό
βλημα τής «οικονομικής άνάπτυξης 
τοϋ τόπου».

Ή κριτική κινείται, είναι άλήθεια, 
στά πλαίσια τοϋ εύγενικοϋ διαλόγου 
(ως πότε;). Καί έπισημαίνει θανάσιμα 
αμαρτήματα στις «θέσεις» τοϋ κ. Α. 
Παπανδρέου σέ λόγο του στό «Χίλ- 
τον» (Δημοκρατικοί Σύνδεσμοι). Α 
συνέπειες, φραστικές μεγαλοστομίες 
χωρίς πρακτικό άντίκρυσμα καί συμ
βιβασμούς.

Ανασύρει ό άρθρογράφος άπό τις 
πολίτικο - οικονομικές διακηρύξεις τοϋ 
κ. Α. Παπανδρέου τό σύνθημα:

«Τέρμα σ τ ίς  έιτειμιβόοσει ς τών ξένων 
στήιν έσωτ-εριική ζωή τής χώρας!»

Καί ή ΕΔΑ προκαλεΐ: Αξιώνει δι- 
ευκρινήσεις, «παστρικές κουβέντες»;

«Πιρεττε· ό κ. Α. Παπανδρέου νά έξτγχήση 
τ ώ ρ α α ύ τ ό τ ό  τ έ ρ μ α  σ τ  ί ς έ ι τ ε μ  
β ά σ ε ι  ς,ττού αποτελούν δπως παραδέ
χεται καί ό ίδ ιος τήν πηγή τής κακοδαι
μονίας τού τόπου»,

Τί πρέπει νά έξηγήση τ ώ ρ α  5 
κ. Α. Παπανδρέου;

«Πρώτον, πώς μεταφράσθηκε στήν οί- 
κιοινιμοική πράξη (τό τέρμα τής έτταμβά- 
σ ε ις » ) . Καί, δεύτερον, πώς τό μεταφρά
ζει στην πράξη άπό δώ καί μττοός»

Δηλητηριώδη βέλη τής «Αύγής» κα

τά τοϋ έπίφοβου πολίτικου άνταγωνι- 
στοΰ πού εισέρχεται άπειλητικός — 
λύκος στήν ξένη στάνη; — στά κομ
ματικά οικόπεδα τής Άριστεράς.

Περί έξισορροπήσεων 
καί εθνικοποιήσεων...

ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ, λοιπόν, τοϋ καταμαρ- 
·*"* τυρεΐ ή ΕΔΑ γιά τό παρελθόν. Καί 
γιά τό μέλλον; Ό άρθρογράφος έπι- 
σημαίνει τή διακήρυξη τοϋ κ. Α. Πα
πανδρέου;

«Έ ξαρτάται άπό τήν έξωτερική πολι
τική μιάς χώρας σάν τήν "Ελιλάδα. άν θά 
γίνη πσοσπάθεια συνειδητή ίσορροπήσεως 
τών έπιιρροών ή αν θά έπι τρέπουμε τή δη- 
μιαυργ ία καί σέ ποώ βαθμό άνικτόιρίριοπί'ης 
έξελίξεως τών ξένων έπιιρροών».

Ή ΕΔΑ επισημαίνει τήν άντίφα- 
ση: «Τέρμα στις έπεμβάσεις» — «έ- 
ξισορρόπηση τών ξένων επιρροών» καί 
άντιπαραθέτει τή δική της διακήρυξη:

«Πολιτική ένεριχοΟ ουδετερότητας έττι- 
βάλλουν τά εθνικά, δημοκρατικά καί οί- 
καναμιίικά μας συμιφέροντα».

Επισημαίνει άκόμη τή θέση τοϋ Α. 
Παπανδρέου «έλεγχος στά μονοπώ
λια» μέ τή δική της θέση: «έθνικοποί- 
ηση τών μονοπωλίων».

Καί τόν κατηγορεί γιά πολιτική ώ- 
ραιολογία, γιά ασάφειες, γιά «έπα- 
νάσταση στά χαρτιά» καί έμμεσα γιά 
πολιτική άνειλικρίνεια.

Καί τό συμπέρασμα τοϋ άρθρογρά- 
φου:

 ̂ «Ό  Άνδρέας Παπανδρέου, έπισημαίνει 
τί'ς α ίτ ιες  τής κακιοδαιιμονίας τοΟ τόπου 
καί λέγει πολλές αλήθειες. 'Αλλά μέ τ ίς  
θέσεις του αφήνει σχεδόν άθικτο τόν μη
χανισμό τής λειτουργίας τοϋ «κατεστημέ
νου» στήν οικονομία».

Τί σημαίνει αύτή ή πικρόχολη κρι
τική τής Ε.Δ.Α.;

Μερικοί λένε:

© Προπαρασκευάζεται τό έδαφος 
γιά έπίθεση κατά τοϋ κ. Α. Παπαν
δρέου.

© Αρχίζουν μέ «ευπρεπή» δημόσιο 
διάλογο, πού δμως «σφάζει μέ τό 
μπαμπάκι» γιά νά προχωρήσουν σέ 
νέες μεθόδους πολεμικής.

’Άλλοι υποστηρίζουν: Είναι προει
δοποιητικές βολές. ’Ή προσαρμόζεται 
τό πολιτικό πρόγραμμα τοϋ κ. Α. Πα
πανδρέου στίς προχωρημένες διακηρύ
ξεις τής ΕΔΑ (καί μέ εγγυήσεις άνα- 
νήψεως άπό τις παλαιές άσυνέπει- 
ες), ή . . .

'Υπάρχει απειλή; Ναι, ισχυρίζονται 
ώρισμένοι: Ή μάχη γιά «άνδρεϊκές έ
δρες» στίς έκλογές τοϋ Μαΐου θά γί- 
νη μέ τούς ψηφοφόρους τής Ε.Δ.Α. Οί 
υποψήφιοι τής Άριστεράς τής Ε.Κ. 
πού πριμοδοτοϋνται κινδυνεύουν μέ πο
λιτικό άφανισμό.

Ερωτηματικά: θά  συμβιβασθή δ 
κ. Α. Παπανδρέου καί θά έξαγγείλη 
«επαναστατικό» πρόγραμμα ευθυγραμ 
μισμένο μέ τις διακηρύξεις τής ΕΔΑ; 
θά  αντιμετώπιση μανιφέστο έδοντωτι- 
κό άπό τό έπιτελεΐο τής όδοϋ Ά ρ ι
στείδου Γ καί άπό ψηλότερα άκόμη);

Άπό τήν πλευοά τοϋ κ. Α. Παπαν
δρέου παρατηοοϋν:

—Λάθος, λάθος, λάθος! Ό  Α. Πα
πανδρέου «κριτικάρεται» άπό τήν Ε. 
Δ.Α. μέ μέτρα έδαΐτικα, σάν παοα- 
στοατημένοΓ όπαδός. Ξεννοΰν οί έπι- 
κριτές του πώς (ό Α. Παπανδρέου),

δέν είναι κατά βάθος, παρά ένας ά- 
στός πολιτικός.

Καί ή διελκυστίνδα συνεχίζεται: Μέ 
νέες διακηρύξεις καί αναγγελίες τοϋ 
κ. Α. Παπανδρέου (στή συνεστίαση τής 
Τρίτης) καί νέες αιχμές τής ΕΔΑ.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : Αποκλείονται 
μετεκλογικές συνεργασίες. ’Άν δέν πε- 
τύχουμε αυτοδυναμία, θά έμφανισθοϋμε 
στή Βουλή μέ τό «μίνιμουμ» άνυποχώ- 
ρητο πρόγραμμα, καί θά ζητήσουμε 
ψήφο εμπιστοσύνης...

ΕΔΑ: Ποιό «μίνιμουμ πρόγραμμα»; 
Τί ̂ περιέχει αύτό τό σακκοόλι; Νά τό 
δοΰμε πρώτα... Γιατί άν είναι σάν τά 
προγράμματα τοϋ 1965... ΞΙ
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Β ο λ ές  εναντίον  
τών βλαστών

171 ΝΑ I περίπου σάν τή «μίνι» φούστα. 
"  ’Έγινε μόδα, συρμός, υστερία. Έ- 
πεκράτησε. ’Οπτικά καί λεκτικά... Πριν 
είχαμε τό «ή Δημοκρατία θά νικήση». 
Φορέθηκε δυό - τρία χρόνια. ’Έπειτα...

Ο  κ. Δ ΙΟ Ν  Λ ΙΒ Α Ν Ο Σ

Μερικοί πλειοδοτούν.

κόντηνε λιγάκι. ’Έ γινε «ή Δημοκρατία 
ένίκησε».

“Ομως πέρασε ή μόδας. Τό σύνθημα 
θεωρήθηκε λιγάκι «ντεμοντέ».

Καί οί... «μαιτρ» τής πολιτικής μό
δας έκοψαν άλλο:

★  «Ποιος κυβερνά;».
★  «Ποιος κυβερνά, ποιόν;».

Τό «σλόγκαν» είναι γιά κάθε περί
πτωση :

Ξεκίνησε κάπου άπό τό Ψυχικό. ’Έ 
πειτα έφτασε στό Καστρί. Δειλά, δει
λά «φορέθηκε» καί εκεί. ’Έπειτα ξεπέ- 
ρασε καί τά δρια τής ΕΡΕ...

★  Ποιος κυβερνά;
Τό επαναλαμβάνει ό κ. Άνδρέας Πα-

πανδρέου καί ύπονοεΐ τό «κατεστημέ
νο» του...

★  Ποιός κυβερνά; (Ποιός κυβερνά 
τήν Ε .Κ .;).

Τό επαναλαμβάνει ή μισή Ε.Κ. καϊ 
ύπονοεΐ τόν κ. Άνδρέα Παπανδρέου...

★  Ποιός κυβερνά; (Ποιός κυβερνά 
τήν Ε Ρ Ε ; ) .

Τό έπαναλαμβάνουν τελευταία, δι
ατακτικά, άραιά, σέ μικρότερη ένταση 
καί μερικοί βουλευταί τής ΕΡΕ.

Καί όπονοοΰν τόν κ. Διονύσιο Λίβα
νό, άνηψιό τοϋ κ. Π. Κανελλοπούλου,· 
έτών 33, πρώην άξιωματικό τής Ε .Β. 
Α., πρώην έκδότην άπογευματινής έφη- 
μερίδος τών Αθηνών, πρώην καί νϋν 
πολιτευτήν τοϋ νομοϋ Αιτωλοακαρνα
νίας.

’Έχει αφάνταστη έπιρροή στόν θείο 
του όκ . Δ. Λίβανός. Καί είναι ό μόνος 
άνθρωπος, πού ζή τις περισσότερες ώ
ρες κοντά του. (Στήν όδό Τατο'ου τής 
Κηφισιάς, στήν αυλή τοϋ μεγάλου σπι* 
τιοΰ τοϋ κ. Λιβανοϋ, ό κ. Π. Κανελλό- 
πουλος, έχει όργανώσει τό ερημητήριό 
του. ’Εκεί περνά τις περισσότερες ώ
ρες τής εργασίας του ή τής περισυλ
λογής του).

’Έχει πολλές φιλοδοξίες ό κ. Λίβα
νός. Καί πολλούς εχθρούς. ’Έ χει έναν 
πολύ μεγάλο φίλο; Τόν θείο του αρ
χηγό τής ΕΡΕ. ’Ίσως — λένε — γ ι’ αυ
τό έχει καί πολλούς εχθρούς...

Μερικοί υπερβάλλουν. Καί χαρακτη
ρίζουν τόν νεαρό άνηψιό σάν «ύπεραρ- 
χηγό»! Καί άλλοι τόν βλέπουν σόιν 
«δήμιο» τής έφετεινής προεκλογικής 
λαιμητόμου τής όδοϋ Βουκουρεστίου...

Είχε (καί έχει;) πολλή έπιρροή στόν 
πατέρα του ό κ. Άνδρέας Παπανδρέου.

— Ποιός κυβερνά τήν Ε.Κ.;
— Ποιός κυβερνά τήν ΕΡΕ;  55
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«Νά συλληφθή 
ώς στασιαστής»

ΙΤ ΕΡΕ, ένοχληθεΐσα άπό τά νέα εν- 
^  τονα συνθήματα τοϋ κ. Άνδρέα Πα
πανδρέου, άντέδρασε δξύτατα, διά στό
ματος τοϋ πρώην πρωθυπουργού κ. Π. 
Πιπινέλη καί τών τέως υπουργών κ.κ. 
Π. Παπαληγούρα καί Σ . θεοτόκη. Καί 
ή αντίδραση θά κορυφωθή μέ τό λόγο 
πού θά εκφώνηση, μεθαύριο Δευτέρα,· 
δ τέως υπουργός κ. Γεώργιος Ρ άλλης.

θ  ’Απροσχημάτιστη διασπαστική ε
νέργεια, συνεπαγομένη τήν άμεση πα
ρέμβαση τοϋ είσαγγελέως, έχαρακτή- 
ρισε τή νέα έκδήλωση τοϋ κ. Άνδρέα 
ό κ. Πιπινέλης.

•  «Ό  λαός, πριν ψηφίσει, δικαιού
ται νά γνωρίζη ποϋ σκοπεύει νά τόν 
όδηγήση ή Ε.Κ.: πρός τήν όμαλότητα,· 
πού ύπόσχεται — υποτίθεται — ό αρχη
γός της, ή πρός τήν έπανάστασιν πού 
διακηρύσσει ό κ. Α. Παπανδρέου», έτό- 
νισε 6 κ. Παπαληγούρας.

0  Ό κ. Α. Παπανδρέου «αφήνει νά 
διαφανή άπεριΦράστως δτι έδώ πλέον 
ήοχισεν η έκτέλεσις κοινοΰ σχεδίου Ε. 
Κ. καί ΕΛΑ διά τήν έσω διολίσθησιν 
τής Ελλάδος, εις τόν έουθρόν όλοκλη- 
ρωτισιιόν».

Στό ιιεταξύ. οί πεοτ τόν υίόν τοϋ 
άοχηνοΰ τής Ε.Κ. έπιχαίρουν γιά  τύί 
θόρυβο — τήν μεγαλύτερη διαφημιστι
κή καμπάνια, καί μάλιστα δωρεάν, πού 
γνώρισε ή χώρα — καί τόν χαρακτη
ρίζουν προσθέτοντας » «άκουγόμαστί

--------



σάν ή πιό ζωντανή φωνή τής Ε.Κ., πρά
γμα πού μας ένισχύει απέναντι ατούς 
εσωκομματικούς μας άντιπάλους».

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
-

"Ενας... μίνι 
προϋπολογισμός

ΕΝΑΣ νυχτερινός περίπατος έξω άπό 
τα γραφεία των ύπουργείων Συντο

νισμού και Οικονομικών αύτές τις μέ
ρες παραξενεύει τόν ανύποπτο διαβά
τη. 'Η ασυνήθιστη φωταγώγηση των 
παραθύρων καί οί έπίμονες παλινδρο
μήσεις στούς διαδρόμους μέχρι αργά 
τή νύχτα έλκύουν τήν προσοχή. Μέσα 
στά γραφεία, οί ήλεκτρονικοί ύπολογι- 
στές ήχοΰν αδιάκοπα καταγράφοντας 
νούμερα, άθροίσεις,. αφαιρέσεις... Κά
που άνάμεσα στό τρίγωνο τής όδοϋ 
'Ιπποκράτους — Πανεπιστημίου καί στή 
προέκταση τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, «έντός των τειχών», άνατρέφεται 
καί διαπαιδαγωγεΐται ή μοίρα ενός 
’Έθνους...

Τί συμβαίνει αύτή τή φορά;

Ό  νέος υφυπουργός του Συντονι
σμού κ. Μαντζαβΐνος, ύστερα άπό τό 
κουραστικό του ταξίδι στή ζοφερή 
πρωτεύουσα τής Κοινής ’Αγοράς, ο
πού διαπραγματεύθηκε τήν έναρμόνι- 
ση τής γεωργικής πολιτικής ^τής χώ
ρας του μέ τούς βλοσυρούς εταίρους 
της, και πριν καλά - καλά καθήση στό 
γραφείο του γιά νά ύπογράψη τις πυ
ραμίδες τών έγγράφων πού μαζεύτη
καν έκεΐ έπί 4 ή μέρες, είδε εσπευσμέ
να τόν Πρωθυπουργό του, κι’ άφοΰ 
συνεννοήθηκε μέ τόν ύπουργό τών Οι
κονομικών, άπεφάσισαν νά προωθηθή 
ένα σχέδιο Προϋπολογισμού γιά τό 
1967.

Χωρίς αμφιβολία, ήταν κάτι πού έ
πρεπε νά γίνη. Ό  προϋπολογισμός ή
ταν ανέκαθεν τό καθυστερημένο παιδί 
τής δημοσίας διοικήσεως, άλλα ή κυ
βέρνηση Παρασκευοπούλου δέν είχε 
καιρό γιά ύπεκφυγές...

Τήν άλλη μέρα, στις 19 ’ Ιανουάριου 
τό βράδυ, ό πρωταγωνιστής αύτών τώι/ 
έξελίξεων έτρεξε στον έο έξαώροφο μέ
γαρο τής όδοΰ Ιπποκράτους δπου με- 
τεκόμισε τό Κ.Ε.Π.Ε. καί είχε συζήτη
ση μέ τά βασικά του στελέχη γιά τήν 
«έφαρμογή» τοΰ πολυθρύλητου 5ετους 
Προγράμματος Οικονομικής Άναπτύ- 
ξεως, πού φιλοδοξεί νά άλλάξη τήν 
φυσιογνωμία τής έλληνικής οικονομί
ας. Κάτω στήν είσοδο, ό οδηγός τής 
μαύρης λιμουζίνας του κ. ύπουργοΰ 
μάταια περίμενε. Ό νέος κύριός του 
ήταν πολύ άπορροφημένος άπό τή συ
ζήτηση μέ τούς τεχνοκράτες. Κάποιος 
είπε στούς διαδρόμους δτι τό νέο Πρό
γραμμα τοΰ Κ.Ε.Π.Ε. αναθεωρημένο 
καί βελτιωμένο, θά τυπωθή συντόμως 
άπό τό ’Εθνικό Τυπογραφείο...

Πρόθεση - στόχος τής νέας κυβερ- 
νήσεως: τό Πρόγραμμα Δημοσίων ’Ε
πενδύσεων νά διατηρηθή περίπου στά 
περυσινά έπίπεδα τών 7 δισ. δρχ. μέ 
οριακή αύξηση κατά 20%. Προτεραιό- 
χης καί έλαστικότης έπεκτάσεως έδό-

θη μόνον στούς τομείς τής Παιδείας 
καί τής Βιομηχανίας. Έν τώ μεταξύ, 
ό τ. ύπουργός Συντονισμού κ. Μητσο- 
τάκης μέ ανακοινώσεις του έκάκισε 
τήν συντηρητικότητα τού Προγράμμα
τος Δημοσίων ’Επενδύσεων καί άπεκά- 
λυψεν δτι ή προηγουμένη κυβέρνηση

Ο κ. ΑΝ Τ. Μ Α Τ Ζ Α Β ΙΝ Ο Χ

Συντονιοτικες ολονυχτίες

«έσχεδίαζεν» ένα Πρόγραμμα ύψους 
8,5 δισ. δρχ. γιά τό 1967.

Μέ τις τρεις αύτές στρατηγικές ενέρ
γειες κατά μέτωπον, δηλαδή 1) μέ τήν 
προετοιμασία τοΰ Σχεδίου τού Προϋ
πολογισμού, 2) μέ τήν κατάρτιση τού 
Προγράμματος Δημοσίων Έπενδύσε-

ων καί 3) μέ τήν προώθηση τής έφαρ· 
μογής τού δετούς Προγράμματος Οι
κονομικής Άναπτύξεως, ή νέα κυβέρ
νηση έδινε τό μέτρο τής νοικοκυροσύ
νης της.

Η Κ Ρ Ι Σ Η

I I  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ένός Σχεδίου 
*  * *  Προϋπολογισμού γιά τό 1967 ή έ
νός Μίνι - Προϋπολογισμού 5—6 μηνών 
είχε κερδίσει άπό καιρό τή συμπάθεια 
τής κυβερνήσεως. Ό  Προϋπολογισμός 
δέν είναι ένα τυχαίο γεγονός: μπορεί 
νά πάρη δραματικές διαστάσεις. Στή 
Δ. Γερμανία ό καθηγητής ’Έρχαρτ 
(καί αυτό είναι μιά τραγική ειρωνεία 
γιά τόν αρχιτέκτονα τοΰ γερμανικού 
«οικονομικού θαύματος») γκρεμίστηκε 
πάνω στά ερείπια ένός άνισοσκελισμέ- 
νου προϋπολογισμού επειδή θέλησε νά 
έπιβάλλη φόρους γιά νά έπιτύχη την 
περίφημη δημοσιονομική ισορροπία έ- 
σόδων - έξόδων.

Τό ίδιο θά μπορούσε νά πάθη καί ή 
προηγούμενη κυβέρνησή μας. ’Επειδή 
τά δημοσιονομικά μας ήταν φαίνεται 
σέ κακά χάλια, μετά τήν κρίση τού 
’ Ιουλίου, ό κ. Μητσοτάκης είχε είσηγη- 
θή φόρο 2 δισ. δρχ. (Ή τότε άντιπολί- 
τευση είχε βέβαια αντιρρήσεις).

Η Χ Ρ Υ Σ Η  ΤΟΜΗ...

ΕΝ ΟΨΕΙ τών έκλογών, όρθώς ή κυ
βέρνηση Παρασκευοπούλου υιοθέ

τησε τήν «χρυσή τομή» τής συντηρητι
κής γραμμής.

Τό πρώτο πού επιζητούμε αυτή τή 
στιγμή είναι ένα ξεκαθάρισμα —μία 
πλήρης καί ειλικρινής έκθεση τής πρα
γματικής δημοσιονομικής καταστάσε- 
ως τής χώρας. Ή παρουσίαση ένός Ι
σοσκελισμένου προϋπολογισμού —δέν

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, 1964-61
(Ε ΙΣ  ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧ. ΤΡΕΧ. ΤΙΜΑΙ) 

Α' .  Τακτικός Προϋπολογισμός

γ) Πλεόνασμα (+ ) ,  “Ελλειμμα (— )

Β ' Προϋπολογισμός’Επενδύσεων

1964 1965 1966 1697

24.630 28.204 34.215 39.000 ★
24.689 29.304 33.495 37.500 ★

—  59 — 1.100 +  720 +  1.500
=  ==== -- -- — =  =  = =  ====

1.035
7.900

1.045
7.190

α) “Ε  σ o 5 α ..............................  900
β) “Ε ξ ο δ α ............. ................. 7.250

γ) Πλεόνασμα (+ ) ,  “Ελλειμμα (— ) — 6.350 6.865 6.145

1.100 *  
7.000 *

-5 .9 00

ir  Πρώτο« -προσωρινά! έκτιιμήσεις.

χρειάζεται νά τό κρύψουμε— είναι τό 
πιό εϋκολο τρύκ στά χέρια ένός έπι- 
δέξιου ύπουργοΰ τών Οικονομικών. ¡3

Αύριο ό «πόλεμος»  
τών δικηγόρων

Α ΕΚΑ χιλιάδες περίπου δικηγόροι καί 
^  δικηγορίνες αύριο σέ « μ ί ν ι  - έ- 
κ λ ο γ έ ς». Πρώτη δειγματοληψία τοΰ 
εκλογικού σώματος πριν φθάση ό Μάι
ος. Δυό - τρεις μήνες πριν άπό τις βου
λευτικές έκλογές, καθιερώθηκε, συμπτω 
ματικά, νά ψηφίζουν οί δικηγόροι στούς 
56 συλλόγους, πού υπάρχουν σ’ δλη 
τήν Χώρα. Γκάλοπ, στό όποιο άποδίδε- 
ται δικαιολογημένα ιδιαίτερη σημασία. 
Γ Γ αυτό καί τ’ άποτελέσματά του πο
λιτικοποιούνται. Μπαίνουν στήν ανατο
μική τράπεζα γιά τήν περαιτέρω επε
ξεργασία.

ΤΟΠΟΣ τής αυριανής άναμετρήσεως 
—στήν ’Αθήνα— ή οδός ’Ακαδημίας Νο 
60. Ψηφοφόροι περί τούς 6.000. Ψηφο
δέλτια δυό: Ίω. Γρηγορίου ή Α. Σα- 
κελλαρόπουλος.

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ, χρώμα καί προγράμ
ματα: Κεντροδεξιά τό πρώτο — Ίω. 
Γρηγορίου — μέ διακριτική βοήθεια ά
πό πολλές πλευρές. ’Ακόμη καί τού ά- 
νενδότου... Κεντροαριστερά τό άλλο 
ψηφοδέλτιο — τού κ. Ά λ. Σακελλαρο- 
πούλου — μέ γενναία πριμοδότηση τής 
αριστερός καί ιδιαίτερα του κ. Άν- 
δρέα. Σ έ αυτά δλα προστίθενται έπί· 
σης: Πολύς «ΑΣΠΙΔΑ», άφθονος «ΚΟΛ 
ΛΙΑΣ» (είσαγγελεύς τού Άρείου Πά
γου), «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ» καί ποι
κίλα έπαγγελματικά είδικώτερα ζητή
ματα...

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ : ...Προ δώδεκα έτών 
ή πλειοψηφία τών ’Αθηναίων δικηγό
ρων έτάχθη ύπέρ τής αλλαγής τής δι- 
οικήσεως τού Συλλόγου... Δημοκρατι
κήν πνοήν ήθελήσαμεν καί εργατοπα
τερισμόν άπεκτήσαμεν... "Εως έδώ ό
μως. *0  Σύλλογος είτε τό θέλουν είτε 
όχ_ι πρέπει νά μείνη καί ασφαλώς θά 
μείνη μακράν τής πολιτικής διαμά
χης...».

ΕΜΜΕΝΕΙ ό κ. Ά λ. Σακελλαρόπου- 
λος: «"Οσοι δέν άναγνωρίζουν, τονί
ζει στήν προγραμματική διακήρυξη, 
εις τάς κρίσιμους διά τό έθνος στι- 
γμάς τήν αυτόχρημα εθνικήν αποστο
λήν τοΰ Συλλόγου διά τήν άπόκρουσιν 
πόσης επιβουλής κατά τών έλευθέρων 
θεσμών, άλλά διακηρύσσουν τήν άδρά- 
νειαν αύτοΰ, δχι μόνον δέν εύρίσκονται 
μακράν τοΰ χώρου τής πολιτικής, ώς 
ισχυρίζονται, άλλά καθίστανται όργα
να κομματικής πολιτικής καί δή έκεί- 
νης, πού όδηγεϊ εις τήν κατάργησιν τοΰ 
σεβασμού τού Συντάγματος καί τών έ- 
λευθεριών καί κατ’ ανάγκην προκαλεΐ 
τήν κατάπτωσιν τοΰ επαγγέλματος, δ- 
σον καί τοΰ λειτουργήματος...».

ΜΕΡΙΚΑ άκόμη γιά τήν αυριανή έ- 
κλογή. Ή διαλογή τών ψήφων γίνεται 
παρουσία έκατοντάδων δικηγόρων, πού 
παρακολουθούν ψηφοδέλτιο, μέ ψηφο
δέλτιο τήν πορεία τής έκλογής... Τά 
400 συνήθως πρώτα ψηφοδέλτια δεί
χνουν καί τό αποτέλεσμα... Πριν άπό 
τά μεσάνυχτα είναι γνωστό ποιος ε
κλέγεται νέος πρόεδρος. Ή διαλογή ό
μως γιά τούς συυβούλους καί τούς 
σταυρούς, πού καθένας λαβαίνει, διαο- 
κεί καί τήν άλλη ή μέρα... Π

Αί πιΟαναί 
ήμερομπνίαι 

επανόδου τοϋ κ. 

Κ. Καραμανήη
Ο  κ. Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ

Π ιέοεις, προοόοκίες, πιθανότητες

Λ  ιδρυτής τής ΕΡΕ καί ή κυρία Άμα- 
"  λία Καραμανλή, έπιστρέφουν αύριο 
ή τό άργότερο τήν Τρίτη στό Παρίσι, 
ύστερα άπό δίμηνο περίπου άπουσία 
στις ΗΠΑ καί στό Νασσάου, πρωτεύου
σα τών Βερμούδων.

Οί παράγοντες έκεΐνοι τής ΕΡΕ, πού 
ποθούν πάντοτε καί έλπίζουν σέ μιά 
έπάνοδο τού παληού άρχηγοΰ τους 
στήν 'Ελλάδα καί τήν πολιτική, άρχι
σαν τούτες τις μέρες νά κινούνται. Προ
σπαθούν μέ έπιστολές, μηνύματα καί 
ταξιδάκια - Αστραπή, νά τόν πείσουν 
νά γυρίση.

Στήν ’Αθήνα, έκτός άπό τούς πα- 
ληούς συνεργάτες του, ύπάρχουν κι’ 
άλλοι πού έλπίζουν σέ μιά έπάνοδο τοΰ 
Καραμανλή:

β  Ό  κ. Σπ. Μαρκεζίνης. Πιστεύει 
δτι ένα «έθνικό μέτωπο» μέ τόν Καρα
μανλή έπί κεφαλής, είναι δ,τι χρειάζε
ται τούτη τήν ώρα. (Κάποιος τόν έρώ- 
τησε: θά  έτάσσεσθο ύπό τόν Καραμαν
λή κύριε Πρόεδρε; Καί ή άπάντηση: 
Μάλιστα. 'Ως απλούς στρατιώτης.).

•  Ό  κ. Άνδρέας Παπανδρέου: Γιά 
νά έχω αντίπαλο, λέει. (Οί αντίπαλοί 
του όμως τού καταμαρτυρούν ύστερο- 
βουλία. Λένε δηλαδή δτι ή άφιξη τοΰ 
Καραμανλή, θά έκανε τήν ’Αριστερά 
ν’ άλλάξη γραμμή πλεύσεως καί νά 
ένισχύση πάλι τήν "Ενωση Κέντρου καί 
ιδιαίτερα τούς Άνδρεϊκούς).

"Ενα είναι τό γεγονός: Μέσα στήν 
έβδομάδα, ό κ. Ε. Άβέρωφ θά πάη στά 
Παρίσι, κομίζων καί τις άπόψεις τού 
κ. Π. Κανελλοπούλου. 'Ο ίδιος θά δη- 
λώση, δτι πηγαίνει γιά νά παρευρεθή 
στήν έγχείρηση τοΰ άδελφοΰ του.

Γιά τό έπόμενο δεκαήμερο, προγραμ
ματίζονται ταξιδάκια στό Παρίσι καί 
τών πάντοτε προσκειμένων προς τόν κ. 
Καραμανλήν κ.κ. Κ. Παπακωνσταντί
νου καί Δ. Μακρή, ίσως δέ σταθή στό 
Παρίσι καί ό κ. Γ. Ράλλης, κατά τό 
προσεχές ταξίδι του πρός τις Ήνωυέ- 
νες Πολιτείες.

Λέγεται άκόμη μετ’ έχμτάσεως, δτι

καί ό συμμαχικός παράγων θά ήθελε 
έπάνοδο τού Καραμανλή, κυρίως’ για
τί φοβάται δτι είναι ένδεχόμενο ή 'Ελ
λάς νά βρεθή μετεκλογικά στήν πλευ
ρά τών «άδεσμεύτων», στή σοβιετική 
δηλαδή σφαίρα έπιρροής. Καί προστί
θεται, δτι στό πλαίσιο τοΰ μεγαλύτερου 
ενδιαφέροντος τών Ηνωμένων Πολιτει
ών γιά τις έξελίξεις στήν 'Ελλάδα, πρέ 
πει νά τοποθετηθή ή ανάκληση τοΰ έπι- 
τετραμμένου κ. Άνσουτς καί ή Αντικα
τάστασή του άπό τήν σύμβουλο πολι
τικών ύποθέσεων τής πρεσβείας κ. 
Μπράγκερ. (Τήν τελευταία, δμως κα
τηγορούν πολλοί ώς «Άνδρεϊκήν»).

’Εν πάση περιπτώσει, ό ιδρυτής τής 
ΕΡΕ, Αντιμετωπίζει σήμερα ένα κύκλω
μα πιέσεων, πού συνοψίζεται σ’ ένα 
τρίδυμο αίτημα:
1. Νά έλθη στήν 'Ελλάδα πριν άπό 

τις έκλογές, έστω καί σάν ιδιώτης, 
γιά νά ένισχύση ηθικά τόν άγώνα 
τής ΕΡΕ.

2. Νά έλθη καί νά όδηγήση έκεΐνος 
τήν ΕΡΕ στις έκλογές.

3. Νά έλθη καί νά ήγηθή εύρυτέρας 
κινήσεως, μέ τήν μορφή τοΰ έθνι- 
κοΰ μετώπου.

Καί σύμφωνα μέ τις πληροφορίες ά
πό τό περιβάλλον τοΰ κ. Καραμανλή:

α) Είναι βέβαιον, δτι ό ιδρυτής τής 
ΕΡΕ θά έλθη σάν ιδιώτης στήν ’Αθή
να τόν ’ Ιούνιο, δηλαδή μετά τις έκλο
γές. "Αν οί έκλογές Αναβληθούν, έκεΐ
νος δ έ ν θά άναβάλη τήν έπάνοδό του.

β) Είναι ένδεχόιαενον νά άνταποκρι- 
θή στό αίτημα νά έλθη λίγο πρό τών έ
κλογών, σάν ιδιώτης πάλι, ώστε μέ τήν 
έδώ παρουσία του νά βοηθήση τήν Ε. 
Ρ.Ε.

γ) Είναι άβέδαιον δτι 9ά άναμιχθή 
προεκλογικά στήν πολιτική. “Ετσι του
λάχιστον φαίνεται άπό ένα μήνυμά του 
πρός τόν κ. Κ. Τσάτσο.

Καί _μιά Σιβυλλική δήλωση προσώ
που τού περιβάλλοντος του:

— Κανείς δέν ξέρει. Είναι τόσος ο 
καιρός μέχρι τις έκλογές... Η
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Τ Ο «Α ΛΦ Α  - Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ »  παρουσιάζει σ ’ αυτή τή σελίδα κάθε Σ ά β 
βατο τά καίρ ια σημεία τής πολιτικής γραμμής πού ακολούθησαν οί 
άθηναϊκές εφημερίδες στην έβδομάδα πού πέρασε, όπως προβάλλον
τα ι στην καθημερινή άρθρογραφία καί σχολιογραφ ία τους.

«ΑΘ Η ΝΑΪΚ Η»
ράταξις, ττού Ασφαλώς θά γίνη κκχί Κυβέρ
νησές μέ καθαρόν έθνκκήν φυσιογνωμίαν».

Ό  δρόμος τής γκαμήλας: Καλός ό Γεώρ
γιος, καλός και ό ’Ανδρέας:

«Ή καλή μοίρα τής Ελλάδας καί αί σκλτμ 
ραί μάχκχι τού λοοού κατά τών δυνάμεων τού 
σικόπ:υς έκαμοον τούς ,δύο Παπανδρέου σύμβο
λα μιας, αιωνίου καί άιηττήτου έλληνικής δη- 
ρακρατίοος. ‘ Ο κ. Γ. Παππανδρέαυ συμβολίζει 
την συνέχειαν τής μεγάλης άνακαινιστικής 
προσπάθειας, ττού ήρχισεν μέ τόν ’ Ελευθέρων 
Βενιζέλον. Είναι 6 ήγέτης τής χθεσινής νί
κης καί ό έγγυητής τής σημερινής. ‘ Ο κ. Α. 
Πιοητανδρέου είναι ή βεβοοίωσις δτι ό ϊδ ιος καί 
γ  νησί ως έλληνικός άγών υπέρ τής πολιτικής 
•οαί τήις κοινωνικής δηρ κρατίας θά συνεχισθή 
μέ την αυτήν π ίστιν καί τήν αύτήν Αποφασι- 
οη-ιικότητιο».

Η  Α Υ Γ Η
Περί δολλαρίων και ρουβλίων:

«Πέφτει σύννεφο, λοιπόν, τό δολλάριο. Πέ_ 
φτει καί άρδευει τ ίς  διψασιμένες γ ιά  έλληνο- 
χριστίιονίικά ίδανίικά ψυχές. Καί άπό τήν άλ
λη μόριά υπάρχεις εσύ, φτωχέ ΕΔΑΐτη. Προ 
δότη καί άργυρώνητο σέ Ανεβάζουν καί σέ κια 
τεβάζουν. ’Από δεκάδες χρόνια σέ τρέφουν κοοί 
σένα καί τά δημοκρατικά κόμματά σου μέ 
τά^ρούβλια τής Ρωσίας! Δεκάδες κ,Γ εκατόν 
τάδες, άναρίθμητους δημοκράτες τους τραβο- 
λογουν στά δικαστήρια καί σ τίς  φυλακές γιά  
τόν «παράνομο έρανο». Γιά τό κουπόνι τού ταλ 
λήρου πού βρίσκουν στήν τσέπη σου. Γιά τό 
μπλόκ τής ΕΔΑ. Γιά τή νόμιμη συνδρ:μή πρός 
το κόμμα σου».

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ

Τίτλος άρθρου: «ΠοΟ τήν πας τήν κλά

ρα, κύριε Άνδρέα;»:

«Ποιον κοροϊδεύει., τέλος πάντων, ό Αφελέ
στατος ’Ανδρέας Πατπανδρέου; "Οταν, φέρων τό 
άψογον κοστούμι του. καλοφαγωμένος καί ρΓ_ 
δ«κθκκι\»ος, έκφωνεΐ τούς πυρίνους λόγους του, 
εις τό «Χίλτον» τών βαθύπλουτων καί τά άλ
λα μεγαλααστιικιά ξεν:6αχεΐα, δεν άντιλαμβά- 
νεται δτι καγχάζει τό σόμπαν μέ τούς ψευ
δοβρυχηθμ ους του; Καί, όταν, έπιβαίνων πολύ 
τέλους αύτοκινήτου καί έν μέσω τών πλου
σίων φίλων του, ένώ κατευθυνεται εις το ττον. 
λυτελές σ π ίτι του, εις το Αριστοκρατικόν προ 
άστιον, δπχ> κατοικεί, προβαίνει είς έμπρη- 
στιικάς δηλώσεις, έναντι ον τής κοινωνικής τά- 
ξεως, δεν έννοεΐ, δτι προκαλεΐ τήν θυμηδίαν; 
Ποιον κοροϊδεύει ό κ. ’Ανδρέας Ποτπανδρέου; 
Τήν πονηρόν Αλώπεκα ΕΔΑ; "Οχι, βέβαια. Ο! 
καυμαυν;ισταί τόν πωλουν καί τόν Αγοράζουν 
κατά τό δή λεγόμενον, έντός δευτερολέπτων».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Περί «παπανδρεϊκής συμπαιγνίας» καί 
«εθνικών άνησυχιών»:

«Δ ια  τούτο, όλοι οί έθνιικώς σκεπτόμενοι 
πολΐται Αναλαγίζονται μέ Αληθή Αγωνίαν τ ί 
θά συνέβαινεν εάν ή ΕΚ έπανήρχετο είς την 
Κυβέρνησιν. Διιατί τότε τό υπό τής ΕΡΕ 
τεθέν ¿ρώτημα θά ευρισικε τήν άπάντησιν είς 
μίαν τραγιικήν διιαπτίστωσιν, τήν έξής: «"Εχο_ 
μεν ένώπιόν μας μίαν διπρόσωπαν κυβέρνη- 
σιν». Τό τ ί θά όσημοαινεν αυτό, ό καθείς τό 
Αντιλαμβάνεται. Εφ’ ώ καί όλονέν όγκωδέστε_ 
ραι μα^αι πυκνώνουν τάς τάξεις τής ΕΡΕ, ή 
όποια είναι ή μόνη «αυτοπρόσωπος» έθνική πα

Περί «ηθικής και ποιοτικής φθοράς τών 
στελεχών τών Ενόπλω ν Δυνάμεων»:

«Υπάρχουν διάχυτες πληροφορίες δτι έχει 
προπαρασκευασθή ήδη γ ιά  νά έφαρμοσθεΐ τώ
ρα — άν δεν προβληθεί Αποφασιστική άρνηση 
Από την κυβέρνηση καί Από τά πολιτίικά κόμ
ματα—  μ ιά  τελειωτική φάση Αποστρατειών, 
με τόν ϊδ ιο  πάντοτε σκοπό: νά εΤναι πάντοτε 
σέ θέσι ή στρατιωτίική ήγεσία. Ανεξάρτητα Α
πό όποιεσδήττοτε πολιτικές μεταβολές, νά προ_ 
κολεΐ όποτιεδήπχπε τήν άνατηροπή όποΐιασδήπο- 
τε Κυβερνήσεως, χωρίς δυνατότητα άντιστά
σεως άπό κανέναν στρατιωτιικό ήγέτη».

‘H&oasvrm
Τό τουρκικό «κοντραμπάντο» πολεμικοΰ 

υλικού. 'Ό τ α ν  «έκσπάση ή καταιγίς»:

«Καί ή Εύρώπη, καί τό ΝΑΤΟ καί περισ
σότερον όλων ή Ε λλά ς έχουν πικρόν πείραν 
τής τουρκικής δολιότητος. Δ ιά  τούτο ούδένα 
έκπλήσσει ή τουρκική πρωτοβουλία προμηθεί 
ας έξωσυμμαχικού πολεμιικού υλικού. ’Αλλά ή 
Βόννη; ’Αλλά τό ΝΑΤΟ; Καί τέλος, τ ί έπρα_ 
ξεν ή Έλληνιική Κυβέρνησις; Διεμαρτυρήθη είς 
τήν Βόννην, γνωστοποιούσα πρός αύτήν ττρός 
ποιους σκοπούς Αγοράζει τό υλικόν τούτο; 
Διεμαρτυρήθη είς το ΝΑΤΟ τ :ύ  όποιου μέλος 
είναι ή Τουρκία, όπως εΤναι καί ή ‘Ελλάς; 
’Ή μήπως περιμένουν δλοι νά έκσπάση ή κα>- 
τα ιγ ίς  διά ν’ άντιληφθούν περί τίνος πρόκει
τα ι;»

Í = S W . T . r . f 7 T r . 1

Τ ίτλος «Ό ππενχάΐμερ, μιά κατεστραμ
μένη συνείδηση».

«Τόν έσυραν σ τ ίς  Ανακρίσεις τής έπιτροπής

Μάκ Κάθρυ Τόν έξηνάγκασαν νά καταδώση 
τόν καλύτερο του φίλο, *0  Κεννεντυ ξαναδιώ— 
ρισε τόν διωκόμενο έπιστήμονα στό ’ Ινστιτού
το Προηγμένων Σπουδών, ‘ 0  Όππενχάΐμερ 
προσπάθησε νά Ανασυγκρότηση τήν κατεστρ<χ_ 
μένη του συνείδησι, πρόσθεσε τό βάρος τού ε
πιστημονικού του κύρους στήν πάλη καπά τού 
πυρηνικού έξοπλισμού. 9Ηταν ένα είδος «κά
θαρσης», τήν όλακληρωτί'κή κάθαρσι τήν έδω
σε ό θάνατος. Ό  ’ ΟππενχΑίμβρ κέρδισε τήν 
«αθανασία» —  σαν ήροας μιας Από τ ις  μεγα^ 
λύτερες τραγωδίες τής εποχής μας».

ε ο Ν ο ε

«Νά μή θιγή ή Εκπαιδευτική Μεταρρύ- 
θμισις».

«Είναι προφανές, ότι u ia  Κυβέρνησις σα
φώς περ:ζορισμένης έντολής, ώς ή προεδρευο» 
μένη υπό τ :ύ  κ. ’ Ιωάνναυ Παρσσκευοπούλου, 
δεν δικαιούται νά προβπ είς μιεταβολάς, συνε
παγόμενος Αναστάτωσιν είς τήν Έκπαίδευσιν, 
κατ’ έφαρμογήν διατάξεων, πού έψηφίσθησον 
άπό τήν Ε Ρ Ε  καί τούς άποστάτας, έν συνε
χεία έπιτοοκτικής Αξιώσεως τού κ. Π. Κανελ- 
λοπούλου. Πλανώνται οίκτρώς οί έγκατεστηι- 
μένοι είς το ύπουργεΐΐεν Παιδείας έχθροί τής 
’ Εκπαιδευτικής Μετορρυθμίσεως, υπέρ τής ο
ποίας έχει συντ-αχθή ή μεγάλη πλειοψηφία τών 
έκπταιιδαυτίικών» λειτουργών, έάν φ<χντάζων*παιι 
δτι τούς παρέχεται σήμερον ή ευκαιρία νά υ
πονομεύσουν ένα Από τά σπουδαιότερα έπιπεύ 
γματα τής Ένώσεως Κέντρου.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α

Περί «άγυρτείας, άνευθυνότητος καί έπ ι- 
πολαιότητος» τού κ. Α. Παττανδρέου. Σ τό 
χος ή οικονομική πολιτική του:

«Η ΕΔΑ καί οΐ 6 :>ομή μαναι ίκαιικιιτοιήθη- 
σαν (άπό τόν λόγον τού κ. Α. Παπανδρέου) 
μ ’ ένα σμπάρο: Τήν βολήν κατά τής Ευρωπαϊ
κής Κοινής ’Αγοράς. Δέν Αρέσει είς την ΕΔΑ 
ούτε ή Ευρωπαϊκή ’Αγορά, ούτε ή σύνδεσίς 
της μέ τήν Ελλάδα, Δ Γ  εύντήτους πολιτικούς 
λόγους. Δέν Αρέσει καί είς τούς 6 ιοιμιηχάνους. 
Δ ιά  λόγους έθν κούς φυσικά, ’ Επειδή, ώς γνω 
στον, τίποτε δέν είναι έπωφελέστερον διά τό 
"Εθνος Από τούς υψηλούς προστατευτιικούς δα 
σμ:ύς, οί όποιοι έπιτρέπουν τήν έκ του Ασφα
λούς άπομυζησίν τού ταλαίπωρου έλληνκκού 
λαού. Ή δέ σύνδεσίς με τήν Κοινήν ’Αγοράν 
σημαίνει δτι οί έθνικοί βιαμήχανοι θά πρέπει 
κάπχτε νά Αποφασίσουν νά πωλούν τά προϊ
όντα των είς τιμάς Ανάλογους πρός τάς τιμάς 
τών λοιπών Ευρωπαίων συναδέλφων των. Καί 
σύτό είναι Ασυγχώρηταν καί άντεθνικώτατον.

ΕΛ.ΚΟΣΜΟΣ

Περί τών έκλογικών σχεδίων τής Ε Δ Α :

«Τό καμιμουνιστιικόν κόιμμα είναι έξηρτημέ_ 
νσν Από την σοβιετικήν κυβέρνησίν καί αί Α
ποφάσεις του θά έπηρεασθούν Ασφαλώς Από τήν 
έκθεσιν καί τάς πραβλέφεις τού έν Άθήναις 
πρεσβευτΐ:ΰ τής Σοβιετικιής Ένώσεως κ. Κο- 
ριούκιν. Τό δίλημμα διά τήν ΕΔΑ καί διά τό 
κομμουνιστικόν κόμμα, είναι τό άκόλουθον: 
Νά προσπαθήσουν νά στείλουν είς τήν Βουλήν 
όσον τό δυνατόν περισσοτέρους βουλευτάς, ό_ 
πότε θά έξασθενήση ή "Evcocri ς Κέντριχ» έναν 
τ ι τής ΕΡΕ, μέ πιθανόν Αποτέλεσμα νά έπα_ 
νελθη είς τήν έξουσίαν ή έθνκκόφρων παράπαξις 
ή νά περιίορίσουν τόν Αριθμόν τών ίδικων τους 
βουλευτών καί νά ένισχύσουν τήν "Ενωσιν Κέν 
τρου, όπότε φοβούνται μήπως, ύπό τήν πίβσιν

τών περιστάσεων, ό κ. Γ. Παπσνδρέου δέν τη 
ρήση τάς ύποσχέσεις του;»

ΕΣ2ΤΙΑ

Παραινέσεις πρός Κανελλόπουλον:

«Δε3 μένου δτι ή συμπαιγνία παττρός καί 
υιού είναι καταφανής, έχει καθήκον — ώς Αρ- 
χήθεν έτονίσαμεν—  νά άξιώση ό κ. Κανελλό- 
πουλος, δπως Αποκηρυχθή έ μ π ρ ά κ τ ω ς  ό 
υιός μετά τής Αριστερός πτέρυγος τού Κεν- 
τροκομμ:υνισμού, πού τόν Ακολουθεί κατά πό_ 
δας. Δ ιό τ ι, ναί μέν, ή μωρία τής συνάψεως μυ
στικής συμφωνίας μέ τοιούτους Ανθρώπους εί
ναι είς βάρος τού ’ Αρχηγού τής «Ερέ». Τουλά 
χιστόν, όμως, άς Απόδειξη τήν καλήν του π ί-  
στιν, είτε έπιτυγχάνων έκ τών υστερούν την Α_ 
ποκήρυξίν αύτήν, ε ίτε πληρώνων τό Αντεθνικόν 
λάθος του, κατά τόν μόν:ν δυνατόν τρόπον 
διά κάθε έντιμον παλιτιικάν άνδρα!.,.»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Περί «Βασιλείου τής Δανι,μαιρκίας» και 
φόβων «λαοκρατικών εκδηλώσεων»:

« ’ Εάν δ μή γένοιτο, ή ΕΚ ελθη πρώτον κόμ 
μ<α ή όμοΰ μετά τής ΕΔΑ καταλάβη τήν θέσιν 
τής πλειοψηφούσης παρατάξεως, τότε, κατ’ 
αύτήν ταυτην τήν νύκτα τών έκλαγών, τά δύο 
«λαοκρατικά» κόμματα, κινητοποιούντο τόν έ- 
παναστατικόν μηχανισμόν τής ΕΔΑ καί δημι- 
ουργούντα ύπό την προστασίαν του λαοκοαι- 
τι.κάς έκδηλώσεις, θά καταλύσουν τό πολίτευ
μα καί θά γίνουν κύριοι τής κυβερνήοεως, 
ή μάλλον τής Εξουσίας, θά χρειοσθη 6έ νά 
έκβληθούν εξ αυτής διά τής δυνάμεως τού 
Στρατού, πού θά είναι Αμφίβολον έάν θά καμ 
τορθώση νά κινηθή έν μέσω τής συγχύσεως καί 
νά πυροβολήση κατά τής λαϊκής συγκεντρώ- 
σεως — τών «Ααμπράκηδων»—  ένώπιον τής ό_ 
πι:ίας θά προσέλθη νά όρκισθη ή «λβοοπρόβλη 
τος» Κυβέρνησις Παπανδρέου —  Πασαλίδη».

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

Τρώμε τό χειρότερο ψωμί τής Ευρώπης. 
Τ ί συμβαίνει;

«Ή άλήθεια είναι είς βάρος καί τών τριών 
ποιοαγόντων τού δράματος τών καταναλωτών. 
Ό  σίτος παράγεται μέ ποσοτι.κά καί δχι ποιο 
τικά κριτήρια. ‘ Η Αλευροποίησις γίνεται κα 
τά τρόπον δχι άψογον. Καί ή άρτοποίησις πρα 
γ μεταποιείται μέ μεθόδους, πού έξασφαλιίζονν 
κέρδος, Αλλά χειροτερεύουν τήν ποιότητοο».

ΤΑ ΝΕΑ
Χωρίς άρθρα καί σχόλια. Δειγματολη

ψία τιτλοφορήσεων:

« ’Αποκλείεται μερισμός Έξουσίοης. Καμμία 
μετεκλογική συνεργασία μέ τήν ΕΡΕ», Ένώ δ 
συσχετισμός τών εκλογικών δυνάμεων αυξάνει 
καθημερινώς υπέρ τής Δημοκροτίας, ή ΕΡΕ 
άναζητεϊ σωσίβιο. Ή " Ενωση Κέντρου δέν θά 
έπιτρέψη βιασμό τής λαϊκής θελήσεως».

Η  Ζ Ω Η  Τ Η  £  Α Θ Η Ν Α £  Μ Ε  
Τ Η  Γ Λ Ω Ι ΐ Λ  Τ Ω Ν  Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν

Λ I  Α Ρ ΙΘ Μ Ο Ι  στήν καθημερινή ζωή. "Ε ν α  πλήρες ρεπορτάζ μέ μαθη
ματική ακρίβεια τών έβδομάδων άπό 13 —  19 Φεβρουάριου 1967 

καί από 13 —  19 Φεβρουάριου 1966, σύμφωνα μέ τά  στοιχεία  πού μάς 
έδωσε τό Ληξιαρχείο καί ή ’Αρχιεπ ισκοπή ’Αθηνών:

Γ Α Μ Ο  I :

165 γάμοι τό  έπταήμερο άπό 
13— 19 φεβρουαρίου 1967. ‘Ο μέ
σος δ-ρος ήλικίσς γάμου άνδρών 30 
έτη, γυναικών 27  έτη. Ή  «μίνι» νύ
φη τής έβδομάδος, 18 ετών καί η 
«μάξυ» 55 ετών. Τό μικρότερο ζευ
γάρι, έκεΐνος: 19 ετών, εκείνη 18 έ- 
τών. Κ α ί τό  αντίθετο ρεκόρ, έκεΐ
νος 65  έτών, εκείνη 55.

Κ α ι ή μεγαλύτερη διαφορά1 ε
κείνος 66, έκείνη 36. Στους 14 γ ό 
μους ή νύφη ήταν μεγαλύτερη άπό 
τό γαμπρό καί στους 9 τό ζευγάρι 
ήταν συνομήλικα

Η  Α Ν Τ ΙΣ Τ Ο ΙΧ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α  Τ Ο Υ  
1966:

Γάμοι: 230, Ό  μέσος όρος ηλι
κίας γάμου άνδρών 33 έτη, γυναι
κών 27 έτη. Ή  «μίνι» νύφη τής έ- 
βδομάδος, 17 ετών καί ή «μάξυ» 
64. Τό μικρότερο ζευγάρι τής έ
βδομάδος, έκεΐνος 19 έτών, εκείνη 
18 έτών. Τό αντίθετο ρεκόρ, εκεί
νος 68, εκείνη 62. Κ α ί ή μεγαλύ
τερη διαφορά, εκείνος 36, εκείνη 
17. Στους 23 γάμους ή νύφη ήταν 
μεγαλύτερη άπό τό  γαμπρό καί 
ατούς 15 τό ζευγάρι ήταν συνομή
λικο.

Δ ΙΑ Ζ Υ Γ ΙΑ :

Τό έπταήμερο του 1967 έξεδό- 
θησαν 8 διαζύγια. (Κ α ί τό έπταή
μερο του 1966 16 διαζύγια).

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ΙΣ :

Τό έπταήμερο άπό 13— 19 Φε
βρουάριου 1967 γεννήθηκαν. ’Αγό
ρια: 363. Κορίτσια : 308.

Δ ΙΔ Υ Μ Α :

’Α γά ρ ια : 3. Καρίτα ια: 3. 

Ε Ξ Ω Γ Α Μ Α :

’Αγόρια: 4. Κορίτσια : 2.

Κ Α Ι  Τ Ο  Ε Π Τ Α Η Μ Ε Ρ Ο  13— 19 
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  1966 Γ Ε Ν Ν Η 
Θ Η Κ Α Ν :

’Αγόρια: 333. Κορίτσια : 257. 

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι:

Ά ν δ ρ ε ς : 57. Γυναίκες: 63.
Ό  μέσος δρος ήλικίας θανάτου

άνδρών 62  έτη, γυναικών 71 έτη. 
Α ιτ ίες θανάτων:

Καρδιακές παθήσεις:

’Ανδρες: 19. Γυναίκες: 19.

Κ αρκ ίνος:

"Ανδρες: 3. Γυναΐκες: 4.

’Εγκεφαλικές α ιμορραγίες:

"Ανδρες: 7. Γυναίκες: 8.

Πνευμονικό οίδημα:

"Ανδρες: 3. Γυναίκες: 1.

Λ ευχα ιμ ία :

"Ανδρες: 1. Γυναίκες: 2.

Πνευμονική φυματίωση:

—  Γ  υναΐκες: 1.

Γεροντική εξάντληση:

"Ανδρες: 2. Γυναίκες: 5.

Τροχαία ατυχήματα:

"Ανδρες: 4. Γυναίκες: 1.

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι Τ Ο Υ  Ε Π Τ Α Η Μ Ε Ρ Ο Υ  

13— 19 Φεβρουαρίου 1966:

"Ανδρες: 74. Γυναίκες: 55.

Ό  μέσος δρος ήλικίας θανάτου 
άνδρών 67 έτη, γυναικών 71 έτη.

Α ιτ ίες  θανάτων:

Καρδιακές παθήσεις:

"Ανδρες: 21. Γυναίκες: 21.

Καρκίνος:

"Ανδρες: 14. Γυναίκες: 13.

’Εγκεφαλικές αιμορραγίες:

"Ανδρες: 3. Γυναίκες: 8.

Πνευμονικό οίδημα:

"Ανδρες; 1. Γυναίκες: 2.

Λ ε υ χ α ιμ ία :

"Ανδρες: 3 Γυναίκες: 1.

Γεροντική έξάντληση:

"Ανδρες: 3. Γυναίκες: 6 . 

Τροχαία ατυχήματα:

"Α νδρες: 4. Γυναίκες: ?.


